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BEGRUNDELSE

1. Da Rådet og Kommissionen udarbejdede den anden liberaliseringspakke i 1989 var
de enige om, at Fællesskabets lufttransportpolitik også måtte beskæftige sig med
harmoniseringen af den retsramme, der gælder for civilluftfart både for at kunne
opretholde et højt sikkerhedsniveau og for at sikre fair konkurrence på det indre
marked.

2. Med henblik herpå vedtog Fællesskabet Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 om
harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart
med henblik på at etablere og til stadighed ajourføre harmoniserede bestemmelser for
konstruktion, fremstilling, operation og vedligeholdelse af fly og for personale og
organisationer, der beskæftiger sig med disse opgaver. Samtidig var der i denne
forordning opført en række tekniske krav - Joint Aviation Requirements (JAR) - som
er udarbejdet af de fælles luftfartsmyndigheder (Joint Aviation Authorities - JAA) -
som blev gjort til lov i Fællesskabet. Det var meningen, at når nye JAR blev
udarbejdet, skulle Kommissionen overveje om og hvordan de skulle gøres til lov og
derefter fremsætte de nødvendige forslag til Rådet og Europa-Parlamentet for at
supplere regelsættet for Fællesskabets civilluftfart.

3. Det er på denne baggrund at Kommissionen behandlede et dokument, der er blevet
vedtaget af JAA i 1995 med henblik på at etablere harmoniserede krav for drift af
fly, der anvendes i kommerciel lufttransport, og som hedder JAR-OPS 11, og at
Kommissionen mellem 1995 og 1997 tilrettelagde to ekspertmøder og et forum for at
nå frem til en afgørelse om adskillige spørgsmål, der gav anledning til bekymring.
Herunder har man været særlig opmærksom på sikkerhedsspørgsmål for
kabinepersonale samt krav om arbejdstid og hviletid foruden foreneligheden med
fællesskabsret og det nøjagtige anvendelsesområde for en fællesskabsforanstaltning.

Man konkluderede, at vedtagelse af fælles bestemmelser på dette område utvivlsomt
falder inden for anvendelsesområdet for forordning (EØF) nr. 3922/91, som er at
opretholde et højt sikkerhedsniveau inden for civil luftfart og undgå forvridning på
det indre marked.

Da sådanne bestemmelser ikke blot dækker drift af fly, men også definerer
betingelser, der skal opfyldes af selskaberne for at vise, at de rent teknisk er i stand
til at operere fly og transportere passagerer og gods - dvs. at de kan få deres
luftfartscertifikat (AOC - Air Operator Certificate) - drejer det sig klart om
bestemmelser som nævnt i Rådets forordning (EØF) nr. 2407/92 om udstedelse af
licenser til luftfartsselskaber.

Sådanne bestemmelser må derfor indføres i EF-retten. Da man overvejede, hvorledes
dette skulle gøres, viste det sig dog, at det ikke er muligt at indføre JAR-OPS 1 blot
ved at opføre den i bilaget til Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91, som det tidligere
er blevet gjort med andre JAR-koder, og der er mange grunde hertil.

1 JAR-OPS 1 dækker kun kommercielle operationer, dvs. flyvning med transport af passagerer mod
vederlag og/eller lejeafgift. Drift med rotorfly er dækket af JAR-OPS 3.
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For det første indeholder JAR-OPS 1 nogle bestemmelser, som er uforenelige med
EF-ret og -politikker; det er derfor nødvendigt at foretage tilpasninger for at sikre
forenelighed.

For det andet, og til trods for fordelen ved at holde fast ved det tekniske indhold i det
dokument, der er udarbejdet af JAA, og som i mellemtiden er vedtaget af et stort
antal medlemsstater og mange tredjelande, er der stadig mange punkter, som de
forskellige interesserede parter har udtrykt uenighed om, hvilket kræver, at
Kommissionen må finde frem til sin egen holdning og fremkomme med sine egne
konklusioner.

De pågældende bestemmelser får endvidere enorme økonomiske og sociale følger for
tusinder af virksomheder - og de fleste af disse er små og mellemstore virksomheder
- og arbejdstagere; det er derfor nødvendigt, at den lovmæssige vedtagelsesproces
sikrer den sædvanlige gennemsigtighed og giver alle involverede parter de
nødvendige elementer til, at de kan spille deres rolle. De retlige kravs fulde tekst
kommer derfor til at gennemgå den sædvanlige EF-vedtagelsesproces.

4. På grundlag af resultatet af disse møder og de oprindelige JAR-OPS 1 som vedtaget
af JAA er der derfor udarbejdet en revideret tekst om harmoniserede bestemmelser
for kommercielle luftoperationer, som hedder: "OPS 1: kommerciel lufttransport
(fly)". Der blev i løbet af sommeren 1997 foretaget en omfattende høring af de
relevante økonomiske og sociale parter, hvorved der fremkom en række
kommentarer.

5. Reaktionerne bekræftede nødvendigheden af i nær fremtid at indføre harmoniserede
sikkerhedsbestemmelser om kommerciel lufttransport i EF-retten. Da disse
bestemmelser vedrører tekniske krav og administrative procedurer inden for civil
luftfart, foreslog man at indføje dem i Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91. Selv om
de fleste ville have foretrukket en gennemførelse med henvisning til JAR-OPS 1,
kunne de også acceptere, at en sådan tekst bliver bilag til denne forordning, som
fastsætter den generelle ramme, der gælder for sådanne krav, inklusive gensidig
anerkendelse af certifikater, ændringsprocedurer og EF-kontrol af bestemte nationale
foranstaltninger. Den alternative løsning, dvs. formulering af en særskilt retsakt,
modtog ikke megen støtte, da det skaber unødvendig forvirring inden for den civile
luftfartslovgivning, som allerede er meget kompleks.

6. Kommissionen har på denne baggrund besluttet at gennemføre indholdet af
JAR-OPS 1 ved at føje et nyt bilag til Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 og ved at
foretage de nødvendige ændringer til denne forordnings tidligere tekst for at gøre
dette muligt.

7. Hvad angår det nye bilag og for at tage så meget hensyn som muligt til de
kommentarer, der er indkommet under ovennævnte høring, er teksten blevet
udarbejdet med følgende mål:

– overholdelse af det sikkerhedsniveau, der er foreslået af JAA

– begrænse omfanget af EF-kravene til det strengt nødvendige for at sikre auto-
matisk anerkendelse af AOC. Teksten dækker derfor kun afsnit 1 af
JAR-OPS 1 og udelukker andre dele, som vedrører acceptable overhold-
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elsesmidler (acceptable means of compliance - AMC) eller forklarende
materiale som defineret i afsnit 2 i JAR-OPS 1

– at lægge teksten så nært som muligt op ad JAR-OPS 1 for at lette yderligere
udviklinger og ændringer samt forenelighed med regelsystemet i JAA-lande
som ikke er EU-medlemsstater.

– at sikre forenelighed med EF-retten ved at foretage tilpasninger af følgende
bestemmelser:

• Registrering af fly. Rådets forordning (EØF) nr. 2407/92 tillader en
luftfartsoperatør at have fly registreret i flere medlemsstater. OPS 1 skal
også anerkende dette, forudsat en enkelt myndighed er ansvarlig for AOC2

og at passende ordninger mellem myndighederne arrangeres med henblik
på dette. Bestemmelserne i 1.175 i JAR-OPS 1 er blevet omformuleret
med henblik herpå.

• Rådets forordning (EØF) nr. 2407/92 kræver, at den myndighed, der er
ansvarlig for AOC skal kontrollere, at wet-lease-in3 fly fra tredjelande på
kortfristede kontrakter har et sikkerhedsniveau der svarer til det, der er
påkrævet for EF-fly. Bevis for et sådant tilsvarende sikkerhedsniveau kan
ikke udstedes selv for et kort tidsrum, og de tilknyttede
JAR-OPS 1-bestemmelser kan ikke opretholdes. Dette spørgsmål må
behandles via passende ordninger mellem operatørerne og myndighederne,
f.eks. "hvide lister" over udenlandske fly, som er godkendt på forhånd.
Bestemmelser i 1.165(d) i JAR-OPS 1 er derfor ikke blevet medtaget i
forslaget.

• Undtagelser/operationelle direktiver. Den fleksibilitet JAR-OPS 1 giver er
en anerkendt nødvendighed. Der må dog alligevel træffes foranstaltninger
for at undgå, at en sådan fleksibilitet kan anvendes til at underminere de
fælles luftfartskrav og således føre til lavere sikkerhedsniveau eller
markedsforvridning. Det foreslås derfor at forbinde denne fleksibilitet med
en EF-kontrolprocedure. Artikel 8 i Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91
som allerede fastsætter, at der er EF-kontrol med hastende foranstaltninger
på nationalt niveau, er derfor blevet revideret, så den passer bedre til
anvendelsesområdet for alle eventuelle undtagelser.

8. Selvom målet er så vidt muligt at holde sig til JAR-OPS 1-teksten mener
Kommissionen, at det er nødvendigt at begrænse indholdet af OPS 1 vedrørende
sikkerhedskrav for kabinepersonalet til de krav, som er luftfartsselskabernes ansvar
på samme måde som i underafsnit N om cockpit-besætningen. Andre krav

2 AOC eller "air operator certicificate" (luftfartscertifikat) er et dokument, som udstedes til et
luftfartsselskab eller en gruppe luftfartsselskaber af de kompetente myndigheder, som bekræfter, at den
pågældende operatør har den faglige kunnen og organisationen til at garantere den sikre drift af fly til de
formål, der er angivet i certifikatet.

3 "Wet-lease-in" betyder, at et andet luftfartsselskab opererer et fly og dets mandskab under lejerens
driftslicens.
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vedrørende uddannelse, alder og lægelige krav dækkes i et særdirektiv4. Et forslag
om særdirektiv blev vedtaget af Kommissionen den 22. juli 1997 og sendt til Rådet.

9. Endelig, i lyset af resultaterne af drøftelserne om flyvetid og hviletid for besæt-
ningen, er det usandsynligt at en flyvetidsbegrænsningsordning kan udarbejdes
rettidigt, før OPS 1 træder i kraft, og der er ingen grund til at forsinke indførelse af
fælles operationelle bestemmelser yderligere. Når Kommissionen er rede til at
fremsætte forslag om krav om flyvetid og hviletid, vil man overveje, hvorvidt og
hvordan de forbindes med OPS 1.

10. Fællesskabet har forpligtet sig til at vedtage fælles, harmoniserede sikkerhedskrav for
drift af fly. JAA's arbejde, som har ført til udarbejdelsen af JAR-OPS 1, udgør et
godt grundlag for at gøre dette for kommerciel lufttransport med fly.

Kommissionen foreslår derfor at indarbejde indholdet i EF-retten med det minimum
af ændringer, der er nødvendige for at opfylde EF-forpligtelser og -politikker. Dette
er formålet med vedlagte forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets
forordning (EØF) nr. 3922/91 om harmonisering af tekniske krav og administrative
procedurer inden for civil luftfart.

Man vil på lignende måde senere beskæftige sig med kommerciel lufttransport med
bærerotorfly, idet man som grundlag anvender indholdet i JAR-OPS 3, der er
udarbejdet af JAA.

4 KOM(97) 382 endelig udg. af 22.7.1997: Forslag til Rådets direktiv om sikkerhedskrav og bevis for
erhvervsmæssig kompetence for kabinebesætninger inden for civil luftfart.
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Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91
om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer

inden for civil luftfart

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig
artikel artikel 80, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen1,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg2,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget3,

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 2514, og

ud fra følgende betragtning:

(1) Rådets forordning (EØF) nr. 3922/915 fastsætter fælles sikkerhedskrav, som er opført i
dens bilag II, hvad angår konstruktion, fremstilling, operation og vedligeholdelse af
luftfartøjer samt personer og organisationer, som er involveret i disse opgaver. Disse
harmoniserede sikkerhedskrav gælder for alle fly, der opereres af Fællesskabets
luftfartsselskaber, enten de er registreret i en medlemsstat eller i et tredjeland. Nævnte
forordning kræver i artikel 4, stk. 1, at Rådet skal vedtage de fælles tekniske krav og
administrative procedurer på grundlag af artikel 80, stk. 2 i traktaten for de områder,
der ikke er nævnt i bilag II.

(2) Rådets forordning (EØF) nr. 2407/92 af 23. juli 1992 om udstedelse af licenser til
luftfartsselskaber6 fastsætter i artikel 9, at det til enhver tid er en betingelse for
udstedelse af en licens og for dennes gyldighed, at det pågældende foretagende er
besiddelse af en gyldig AOC (Air Operator Certificate), der dækker den virksomhed,
som licensen omfatter, og er i overensstemmelse med de kriterier, der er fastlagt i den
relevante rådsforordning. Det er nu hensigtsmæssigt at fastlægge sådanne kriterier.

1 EFT C
2 EFT C
3 EFT C
4 EFT C
5 EFT L 373 af 31.12.1991, s. 4. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1069/1999

(EFT L 130 af 26.5.1999, s. 16).
6 EFT L 240 af 24.8.1992, s. 1.
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(3) Den fælles luftfartsmyndighed (Joint Aviation Authority - JAA) har vedtaget et sæt
harmoniserede bestemmelser for kommerciel lufttransport, JAR-OPS 1; JAR-OPS 1
(ændring 1 af 1. marts 1998) om fly fastsætter det sikkerhedsniveau, der er påkrævet
for denne type operationer og udgør derfor et godt grundlag for EF-ret om fly. Der må
foretages ændringer i denne tekst for at bringe den i overensstemmelse med EF-retten
og -politikker, idet der må tages hensyn til dens mange indvirkninger på det
økonomiske og sociale område. Den reviderede tekst vil være forskellig fra
JAR-OPS 1 og kan derfor ikke indføres i EF-retten med henvisning til bilag II i
forordning (EØF) nr. 3922/91. Denne forordning må derfor tilføjes et bilag III med de
nødvendige krav.

(4) Luftfartsvirksomheder bør have tilstrækkelig fleksibilitet til at kunne klare uforudsete
operationelle omstændigheder, både af hastende art og af begrænset varighed, eller til
at vise, at de kan opnå et tilsvarende sikkerhedsniveau med andre midler end ved
anvendelse af de fælles bestemmelser i bilag III til forordning (EØF) nr. 3922/91.
Denne type fleksibilitet er også nødvendig ved anvendelsen af andre JAR, som er
anført i bilag II. Medlemsstater bør derfor have beføjelse til at indrømme undtagelser
fra de fælles tekniske krav og administrative procedurer. Sådanne undtagelser kan dog
i bestemte tilfælde underminere de fælles sikkerhedskrav eller skabe markeds-
fordrejning, og det er derfor nødvendigt, at omfanget heraf begrænses strengt, og at
udstedelse af undtagelser er betinget af passende EF-kontrol.

(5) Bestemmelserne vedrørende udvalgsproceduren bør ændres med henblik på at tilpasse
den til Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere
vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen7.

(6) I betragtning af foregående bør forordning (EØF) nr. 3922/91 ændres -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 3922/91 foretages følgende ændringer:

1) Artikel 1, stk. 1, affattes således:

"1. Denne forordning gælder for harmonisering af tekniske krav og administrative
procedurer for sikkerhed inden for civil luftfart som omhandlet i bilag III
særlig med hensyn til:

a) konstruktion, fremstilling, operation og vedligeholdelse af luftfartøjer

b) personer og organisationer, som er involveret i disse opgaver."

7 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
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2) Artikel 3 affattes således:

"Artikel 3

1. Med forbehold af artikel 11 er de fælles tekniske krav og administrative
procedurer, der anvendes i Fællesskabet på de i bilag II nævnte områder, de
herfor relevante forskrifter, der er opført i nævnte bilag, og som gælder
den 1. januar 1992.

2. Med forbehold af artikel 11, er de fælles tekniske krav og administrative
procedurer, der anvendes i Fællesskabet for kommerciel transport med fly de i
bilag III angivne."

3) Artikel 4, stk. 1, affattes således:

"1. For de områder, der ikke er omfattet af bilag II eller III, vedtager Rådet på
grundlag af traktatens artikel 80, stk. 2, fælles tekniske krav og administrative
procedurer. Kommissionen forelægger, om nødvendigt, snarest passende
forslag inden for disse områder."

4) Artikel 8 affattes således:

"Artikel 8

1. Bestemmelserne i artikel 3-7 er ikke til hinder for, at en medlemsstat kan
reagere omgående på et sikkerhedsproblem, der vedrører et produkt, en person
eller et organ, der er omfattet af denne forordnings bestemmelser. I så fald
underretter medlemsstaterne Kommissionen og de øvrige medlemsstater om de
trufne foranstaltninger og grundene dertil.

2. Kommissionen beslutter i overensstemmelse med proceduren i artikel 12,
stk. 2, om et utilstrækkeligt sikkerhedsniveau eller en mangel i de fælles
tekniske krav og administrative procedurer berettiger en fortsættelse af de
foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til stk. 1 i nærværende artikel. I så
fald tager den også de nødvendige skridt til at ændre de tilsvarende fælles
tekniske krav og administrative procedurer i henhold til artikel 4 eller 11. Hvis
det konstateres, at medlemsstatens foranstaltninger ikke er berettigede, skal
medlemsstaten tilbagekalde de pågældende foranstaltninger.

3. Medlemsstaterne kan indrømme undtagelser fra de tekniske krav og
administrative procedurer angivet i denne forordning i tilfælde af uforudset
tvingende operationel nødvendighed eller operationelle behov af begrænset
varighed. I sådanne tilfælde skal Kommissionen og de andre medlemsstater
underrettes hurtigst muligt om de indrømmede undtagelser.

4. Kommissionen kan efter proceduren i artikel 12, stk. 2, beslutte, at undtagelser
som er udstedt i henhold til stk. 3 i nærværende artikel ikke er i overens-
stemmelse med denne forordnings generelle sikkerhedsmålsætninger eller
enhver anden bestemmelse i EF-retten. I så fald skal medlemsstaten ophæve
undtagelsen.
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5. I tilfælde, hvor det er muligt at opnå et sikkerhedsniveau, der svarer til det
niveau, der opnås ved anvendelse af de fælles tekniske krav og administrative
procedurer i nærværende forordnings bilag I, II og III, kan medlemsstaterne
uden diskriminering på grund af ansøgernes nationalitet og under hensyntagen
til behovet for ikke at fordreje konkurrencen, godkende afvigelser fra disse
bestemmelser. De pågældende medlemsstater skal i så fald informere
Kommissionen før sådan en godkendelse gives og angive grunde, der viser
behovet for at fravige de fælles tekniske krav og administrative procedurer
samt de betingelser, der tænkes anvendt for at nå et tilsvarende
sikkerhedsniveau.

6. Kommissionen beslutter i henhold til proceduren i artikel 12, stk. 2, om en
godkendelse, som er foreslået i henhold til stk. 5 i nærværende artikel,
repræsenterer et tilsvarende sikkerhedsniveau og kan gives. Hvis det er
tilfældet, meddeler den sin beslutning til alle medlemsstaterne, som også har
ret til at anvende denne foranstaltning. De relevante bestemmelser i bilag II
og III kan også ændres for at afspejle en sådan foranstaltning.

Bestemmelserne i artikel 6, stk. 1, og artikel 7 gælder for den pågældende
foranstaltning."

5) Artikel 11, stk. 1, affattes således:

"1. Kommissionen skal efter proceduren i artikel 12, stk. 2, tilpasse de fælles
tekniske krav og administrative procedurer, der er opført i bilagene, til det
videnskabelige og tekniske fremskridt."

6) I artikel 12 erstattes stk. 2 og 3 med:

"2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i Rådets afgørelse
1999/468/EF* omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse
med samme afgørelses artikel 7, stk. 3 og artikel 8.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum er på
tre måneder.

__________________
* EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23."

7) Teksten i bilaget til nærværende forordning indsættes som bilag III.
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Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen iDe Europæiske
Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne
Formand Formand
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BILAG

"BILAG III

Fælles tekniske krav og administrative procedurer for kommerciel transport med fly.

OPS 1: Erhvervsmæssig lufttransport (flyvemaskiner)

Indholdsfortegnelse (generel oversigt)

SUBPART A - Anvendelsesområde

SUBPART B - Generelt

SUBPART C - Certificering af og tilsyn med luftfartsforetagender

SUBPART D - Operationelle procedurer

SUBPART E Operationer under alle vejrforhold

SUBPART F - Præstation generelt

SUBPART G - Præstationsklasse A

SUBPART H - Præstationsklasse B

SUBPART I - Præstationsklasse C

SUBPART J - Masse og balance

SUBPART K - Instrumenter og udstyr

SUBPART L - Kommunikations- og navigationsudstyr

SUBPART M - Vedligeholdelse af flyvemaskiner

SUBPART N - Flyvebesætning

SUBPART O - Kabinebesætning

SUBPART P - Håndbøger, logbøger og dokumentation

SUBPART R - Lufttransport af farligt gods

SUBPART S - Sikkerhed"
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SUBPART A

ANVENDELSESOMRÅDE

OPS 1.001

Anvendelsesområde

(se bi lag  1  t i l  OPS

1.001)

(a) OPS Del 1  fas tsætter  krav,  som gælder

for e thvert  ci vi lt luftfartø j t i l

erhvervsmæssig lufttranspor t, der

udføres  af ethvert luftfar tsfore tagende,

som har  sit hovedfor retningssted og

eventuelt  sit  h jemsted i en

medlemsstat,  i  de t følgende benævnt

luftfartsforetagende.  OPS 1 f inder i kke

anvendelse  på flyvemaskiner, når disse

benyttes t i l  mil itære, toldmæssige og

polit imæssige formål.

(b) Kravene i OPS D el 1  træder  i kraft:

(1) Senest  den       ,  medmindre  andet er

angivet,  for  luftfa rtsforetagender,  der

opererer  f lyvemaskiner,  hvis hø jst

t i l ladte startmasse er  10  ton  el le r

derover,  el ler hvis godkendte

kabinekonfiguration  er  indrettet  t i l

befordring  af 20  passagerer el ler  f lere

el ler blandede luftf låder  over  og under

denne diskriminant.

(2) Senest  den     ,  medmindre  andet er

angivet,  for  luftfa rtsforetagender,  der

opererer  al le  andre former  for

flyvemaskiner .

Bilag  1  t i l  OPS 1.001

Senere datoer for opfyldelse af krav
indeholdt i OPS 1

Visse bestemmelser i  OPS 1  har  datoer  for

opfyldelsen , som er senere  end

ikraftt rædelsesdatoen for  OPS 1. De

bestemmelser, hvor  dette  er  t i l fældet ,  og de

dermed forbundne datoer  for opfyldelsen er

som følger:

− OPS 1.470 (f) …

− OPS 1.652 ”Noter” …

− OPS 1.652 (m) …

− OPS 1.665 (a)(2) …

− OPS 1.668 (a)(1) …

− OPS 1.668 (a)(2) …

− OPS 1.670 (a)(3) …

− OPS 1.685…

− OPS 1.705 (a) …

− OPS 1.725 (a)

…

− OPS 1.780 (a) …

− OPS 1.805 (a)(2) …

− OPS 1.805 (c)(2) …"
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SUBPART B

GENERELT

OPS 1.005

Generelt

(a) Luftfartsforetagendet  må ikke operere

en flyvemaskine  ti l  erhvervsmæssig lufttrafik,

medmindre  det  e r i  overensstemmelse med

OPS Del 1 .

(b) Luftfartsforetagendet  skal overholde

ethvert  luftdygtighedskrav,  som finder

anvendelse  på flyvemaskiner, der benyttes  t i l

erhvervsmæssig lufttrafik.

(c) Enhver f l yvemaskine  skal  opereres i

overensstemmelse  med bestemmelserne i

f lyvemaskinens luftdygtighedsbevis og  inden

for de godkendte  begrænsninger , som er

angivet  i  f lyvemaskinens  flyvehåndbog.

OPS 1.010

Dispensationer

OPS 1.015

Driftsforskr ifter

(a) Under  iagttagelse  af  de gældende

fælles kontrolprocedurer  kan Myndigheden

ved en driftsforskrift bes temme,  a t en

flyvning af si kkerhedshensyn skal  forbydes,

begrænses el ler  underlægges  visse

betingelser.

(b) I driftsforskrifterne  angives:

(1) årsagen ti l  uds tedelsen,

(2) anvendelsesområde og gyldighedsperiode

og

(3) foranstaltninger,  som kræves  af

luftfartsforetagendet/-foretagenderne.

(c) Driftsforskrifterne  supplerer

bestemmelserne  i OPS Del 1.

OPS 1.020

Love, bestemmelser og procedurer –
luftfartsforetagendets ansvarsområder

(1) al le ansatte  er gjort  bekendt med, at  de

skal  overholde  de  love,  bestemmelser  og

procedurer,  som gælder  i de  sta ter, hvor

flyvningerne udføres , og som er

relevante  for udførelsen  af deres pl igter,

og at

(2) al le besætningsmedlemmer er  g jort

bekendt  med de love, bestemmelser  og

procedurer,  som er relevante  for

udførelsen  af  deres pl igter.

OPS 1.025

Fælles sprog

(a) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

al le besætningsmedlemmer kan kommunikere

på e t fælles sprog.

(b) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

alt opera tivt  personale  kan fors tå  det  sprog,

på  hvi lket  de  dele  af  driftshåndbogen, som

vedrører  deres pl igter  og  ansvar, er  sk revet.

OPS 1.030

MEL-l ister ( lister over mindsteudstyr) –
luftfartsforetagendets ansvar

(a) Luftfartsforetagendet  skal for  hver

flyvemaskine  udarbejde en l iste over

mindsteudstyr  (MEL),  som er  godkendt  af

Myndigheden. Denne l iste skal  være baseret

på,  men må ikke  være mindre  res trik tiv  end

den relevante masterl iste  over mindsteudstyr

Under  iagttagelse  af  de fælles

kontrolprocedurer  kan Myndigheden

undtagelsesvist  og midlertidigt  meddele

dispensation fra bestemmelserne  i OPS Del 1,

såfremt det er godtgjor t, at  der  e r et  behov,

og forudsat, at  eventuelle  yderl igere

betingelser, som Myndigheden finder

nødvendige  for at  sikre et  t i l fredssti l lende

sikkerhedsniveau i det  pågældende ti lfælde ,

overholdes.

Luftfartsforetagendet  skal si kre, at



14

(MMEL) (hvis en  sådan forel igger),  som er

godkendt  af  Myndigheden.

(b) Luftfartsforetagendet  må ikke operere

en flyvemaskine,  som ikke er i

overensstemmelse  med MEL,  medmindre

Myndigheden har  givet t i l ladelse  herti l .  En

eventuel  sådan ti l ladelse  giver under  ingen

omstændigheder  t i l ladelse t i l  en operation ,

som overskrider begrænsningerne  i MMEL.

OPS 1.035

Kvalitetssystem

(a) Luftfartsforetagendet  skal udarbejde

et kval itetssystem og udpege en  kvalite tschef

ti l  at  overvåge overholdelsen  og

ti lstrækkeligheden af de procedurer , som

kræves for  a t garantere sikker  operationel

praksis og  luftdygtige  f lyvemaskiner.

Kontrol len  med denne overholdelse  skal

omfatte et  system for  t i lbagemelding  ti l  den

ansvarl ige  chef (se også OPS 1.175(h)) for  a t

sikre  eventuelle  korrigerende handlinger .

(b) Kvalite tssys temet  skal  omfatte et

kvalite tssikringsprogram, som indeholder

procedurer,  der  er udarbe jdet  således,  at det

kontrol le res,  at al le  f lyvninger  udføres i

overensstemmelse  med al le gældende krav,

standarder  og procedurer .

(c) Kvalite tssys temet  og kvalitetschefen

skal  godkendes  af  Myndigheden.

(d) Kvalite tssys temet  skal  beskrives i  de

relevante  dokumenter.

(e) Uanset  ovenstående underpunkt (a)

kan Myndigheden acceptere,  a t der udnævnes

to kvalitetschefer,  én  for  f lyvninger og  én  for

vedligeholdelse,  forudsat at

luftfartsforetagendet  har  udpeget én

kvalite tsstyringsenhed ti l  at si kre, at

kvalite tssys temet  anvendes ensar te t gennem

hele f l yvningen.

OPS 1.037

Program for forebyggelse af havarier og
for flyvesikkerhed

(1) et program for  at opnå og fastholde

risikoerkendelse  hos al le personer , der er

involvere t i  f l yvningerne,  og

(2) en evaluering  af  de relevante oplysninger

om havarier  og hændelser og

offentl iggørelse  af  de  herti l  rela terede

oplysninger.

OPS 1.040

Yderligere besætningsmedlemmer

OPS 1.050

Informationer om eftersøgning og
redning

OPS 1.055

Oplysninger om nød- og
overlevelsesudstyr om bord

Luftfartsforetagendet  skal udarbejde  et

program for forebyggelse af havarier  og for

flyvesikkerhed, som kan integreres  i

kval ite tssys temet , herunder

Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

besætningsmedlemmer , som ikke er

nødvendige  flyve-  el ler

kabinebesætningsmedlemmer , også er

uddannet i  og  kompetente t i l  at  udføre  de

pligter, de er pålagt.

Luftfartsforetagendet  skal si kre, at  væsentl ige

oplysninger om eftersøgnings-  og

redningst jenester i  forbindelse  med en

flyvning er  lett i lgængelige i cockpittet.
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OPS 1.060

Nødlanding på vandet

OPS 1.065

Befordring af krigsvåben og krigsmateriel

(a) Luftfartsforetagendet  må ikke

befordre krigsvåben og krigsmateriel ad

luftvejen, medmindre al le  berør te  stater har

godkendt  det te.

(b) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

krigsvåben og krigsmateriel

(1) anbringes i f l yvemaskinen på  e t sted,

som er uti lgængeligt fo r passagerer

under f l yvning,  og

(2) ikke er  ladt,  i  t i l fælde af skydevåben,

(c) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

luftfartø jschefen inden fl yvningens

påbegyndelse  har  modtaget de nærmere

oplysninger om og fået oplyst placeringen om

bord på  flyvemaskinen af eventuelle

krigsvåben og krigsmateriel, som skal

befordres.

OPS 1.070

Befordring af jagtvåben og -ammunition

(a) Luftfartsforetagendet  skal træffe  al le

rimelige  foranstaltninger for  at si kre, at

luftfartsforetagendet  modtager underretninger

om eventuelle  jagtvåben,  som skal befordres

ad luftvejen .

(b) Et luftfa rtsforetagende, som ti l lader

befordring  af jagtvåben, skal sik re,  at

våbnene

(1) anbringes i f l yvemaskinen på  e t sted,

som er uti lgængeligt fo r passagerer

under f l yvning,  medmindre Myndigheden

har  fas tslået,  a t dette krav  ikke kan

opfyldes,  og godkendt , at  andre

procedurer  anvendes , og

(2) ikke er  ladt,  i  t i l fælde af skydevåben

eller andre  våben,  som kan indeholde

ammunition.

(c) Ammunition  ti l  jagtvåben kan

befordres i passagerernes indcheckede

bagage med forbehold  af visse  begrænsninger

i overenss temmelse med de  tekniske

instruk tioner  (se  OPS 1 .1160(b)(5))  som

defineret  i  OPS 1.1150(a)(14).

OPS 1.075

Metode for personbefordr ing

Luftfartsforetagendet  skal si kre, at  der

forel igger  l ister  med oplysninger  om det  nød-

og overlevelsesudstyr, som forefindes  om

bord på  al le  foretagendets  f lyvemaskiner,  og

at disse  umiddelbar t kan  meddeles

redningskoordineringscentrale rne.  Disse

oplysninger skal, hvor det er  relevant ,

omfatte nummer,  farve og type på

redningsflåder  og pyroteknik,  oplysninger  om

nødbeholdning af lægemidler , vandbeholdning

samt  bærbart  nødradioudstyrs type og

frekvenser.

Luftfartsforetagendet  må ikke operere  en

flyvemaskine,  hvis  godkendte

kabinekonfiguration  er  på  f lere end 30

passagersæder,  på f l yvninger over  vand i en

afstand, som er længere  end 120 minut ters

flyvning ved marchfart  el ler  400 sømil

(afhængigt  af,  hvi lken afstand der er  den

korteste) fra land,  hvor der  kan fore tages  en

nødlanding,  medmindre  f lyvemaskinen

opfylder  de  krav t i l  nødlanding på  vandet,

som er angivet  i  den gældende

luftdygtighedsforskrift.

medmindre  al le berørte s tater  inden

flyvningens  påbegyndelse har givet  t i l ladelse

ti l ,  at  sådanne krigsvåben og sådant

krigsmateriel  kan befordres under

omstændigheder , som helt  el ler delvist

afviger  fra  dem,  der  e r angivet  i  de tte

underpunkt.
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(1) med det  formål at træffe  de

foranstaltninger,  som er  nødvendige af

hensyn ti l  si kkerheden for  f lyvemaskinen

og for  eventuelle  personer,  dyr  el l er

gods  heri,  el ler

(2) hvor der befordres fragt el ler

forsyninger , og som er  en  del af

f lyvemaskinen,  der  er  beregnet  t i l

personers  adgang under f lyvning.

OPS 1.085

Besætningens ansvar

(a) Et besætningsmedlem skal have

ansvare t for  en  ti lfredssti l lende udførelse af

vedkommendes pl igter,  som:

(1) vedrører  sikkerheden for f lyvemaskinen

og de ombordværende, og  som

(2) er anført  i  de  instruktioner og

procedurer,  der  er fastsa t i

driftshåndbogen.

(b) Et besætningsmedlem skal:

(1) ti l  luftfar tøjschefen indberette  enhver

hændelse , som har el ler  kunne have

bragt  sikkerheden i  fare,  og

(2) benytte luftfar tsfore tagendets

hændelsesindberetningsskemaer  i

overensstemmelse  med OPS 1.420. I  al le

sådanne ti lfælde  skal den berørte

luftfartø jschef have ti lst i l let en  kopi  af

rapporten.

(c) Et besætningsmedlem må ikke udføre

pligter på  en  flyvemaskine:

(1) hvis  vedkommende er under  indflydelse

af et lægemiddel,  som kan påvirke

vedkommendes evner  på en måde,  der

udgør  en  sikkerhedsrisiko,

(2) efter  dybvandsdykning,  medmindre  der

er forløbet et  r imeligt t idsrum,

(3) efter  bloddonation,  medmindre  der  er

forløbet et  r imelig t t idsrum,

(4) hvis  vedkommende på  nogen måde

betvivler  a t være i stand ti l  at udføre

sine  pålagte pl igter,  el le r

(5) hvis  vedkommende ved el ler  har

mistanke om, at  han l ider  af  træthed

eller føler  sig uarbe jdsdygtig  i en grad,

som udgør  en risiko  for, at  f lyvningen

kan bl ive  bragt i  fare.

(d) Et besætningsmedlem må ikke:

(1) indtage alkohol mindre  end 8  t imer før

det  angivne mødetidspunkt  for  en

flyvetjenesteperiode el ler  før

påbegyndelsen af en  stand-by periode,

(2) påbegynde en flyvetjenesteperiode med

en alkoholpromil le på  over 0,2,

(3) indtage alkohol i  f l yvet jenesteperioden

eller i  en  stand-by  periode .

(e) Luftfartø jschefen

(1) er ansvarl ig  for en sikker  operation af

flyvemaskinen og for de

ombordværendes sikkerhed i f lyvetiden,

(2) har  bemyndigelse t i l  at  afgive  de ordrer,

vedkommende skønner  nødvendige  for at

opretholde sikkerheden om bord  på

flyvemaskinen og for de personer  og

deres  e jendele, som befordres,

(3) har  bemyndigelse t i l  at  landsætte  enhver

person el ler enhver del af fragten, som

efter  luftfartø jschefens mening kan

udgøre en potentiel  fare for

Luftfartsforetagendet  skal træffe  al le r imelige

foranstaltninger for  at si kre, a t  der  ikke under

flyvning befinder sig personer  i nogen del af

en  flyvemaskine,  som ikke er bestemt  ti l

personers  ophold, medmindre

luftfartø jschefen har givet  midlertidig adgang

ti l  en given del  af  f lyvemaskinen
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f lyvemaskinens el ler  de  ombordværendes

sikkerhed,

(4) må ikke  t i l lade  befordring i

f lyvemaskinen af en person, som

forekommer påvirke t af alkohol  el le r

narkotika i  en sådan grad, at  der er

sandsynlighed for,  a t f lyvemaskinens og

de ombordværendes  sikkerhed er  truet,

(5) har  ret  t i l  at nægte  at  befordre afviste

passagerer,  udviste  personer el ler

personer  i forvaring , hvis befordringen af

sådanne personer  udgør  en  risiko  for

flyvemaskinens el ler  passagerernes

sikkerhed,

(6) skal  sikre,  a t al le passagerer  er

informeret  om,  hvor nødudgangene

findes , og om placering og brug af

relevant sikkerheds-  og nødudstyr,

(7) skal  sikre,  a t al le operationelle

procedurer  og checkl ister overholdes i

overensstemmelse  med driftshåndbogen,

(8) må ikke  t i l lade  noget besætningsmedlem

at udøve nogen aktivitet  under start ,

første  del af stigningen, slutindflyvning

og landing,  bortset fra de opgaver, der

er nødvendige  for  en  sikker  operation  af

flyvemaskinen,

(9) må ikke  t i l lade:

(i) at en fl ight  data rekorder  deaktiveres

eller slukkes,  el l er at  dennes

rekorderinger  slet tes  under

flyvningen,  el l er t i l lade, at

rekorderede data slettes efter

flyvningen i t i l fælde af, at  der  sker

et havari  el le r en  hændelse , som skal

indberet tes,

(i i) at cockpittets  voice rekorder

deaktiveres el ler  slukkes  under

flyvningen,  medmindre

luftfartø jschefen mener,  at  de

rekorderede data, som ellers  vi l le

bl ive  sle ttet automatisk, bør  gemmes

med henbli k på  undersøgelse af en

hændelse  el ler  et  havari, el ler

t i l lade , at  de rekorderede data

slettes manuelt  under  el l er efter

flyvningen i t i l fælde af e t  havari  el l er

en  hændelse , som skal  indberettes,

(10) skal  afgøre, hvorvidt  luftfartø jschefen vi l

godkende en flyvemaskine  med

uanvendelige  funktioner,  som er t i l ladt

ifølge CDL el ler  MEL,  og

(11) skal  sikre ,  a t der  er u dført inspektion før

flyvningen.

(f) Luftfartø jschefen skal i  en

nødsituation,  som kræver  øjeblikkel ig

beslutning og indsats , t ræffe  enhver

foranstaltning,  som vedkommende anser  for

nødvendig  under de  gældende

omstændigheder . I sådanne ti lfælde  kan

luftfartø jschefen af hensyn ti l  sikkerheden

afvige  fra  regler , opera tionelle  procedurer  og

metoder.

OPS 1.090

Luftfartøjschefens beføjelser

OPS 1.100

Adgang til cockpittet

(a) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

ingen personer,  bortset fra

flyvebesætningsmedlemmer,  som er  udpeget

ti l  en f lyvning,  får  adgang ti l  el ler  befordres  i

cockpi tte t, medmindre denne person

(1) er et  operativt  besætningsmedlem,

(2) er repræsentant for  den Myndighed,  som

er ansvarl ig  for certif icering , attestering

eller inspektion,  hvis det er  påkrævet

som led i  u dførelsen af den pågældendes

tjenstl ige  pl ig ter , el ler

(3) har  fået  t i l ladelse herti l  og befordres i

overensstemmelse  med inst ruktionerne  i

driftshåndbogen.

Luftfartsforetagendet  skal træffe  al le r imelige

foranstaltninger for  at si kre, at  al l e personer

om bord  på  flyvemaskinen overholder al le

retmæssige ordrer,  som luftfa rtø jschefen

udsteder for  a t opretholde sikkerheden om

bord på  flyvemaskinen og for  de  personer og

det  gods , som befordres.
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(b) Luftfartø jschefen skal si kre:

(1) at adgang ti l  cockpit te t af

sikkerhedshensyn ikke skaber  forvirr ing

og/elle r forstyrrer  operationen af

flyvemaskinen,  og

(2) at al le  personer,  som befordres  i

cockpi tte t, er  g jor t bekendt  med de

relevante  sikkerhedsprocedurer.

(c) Det er  luftfar tøjschefens  ansvar at

træffe  den endelige  afgørelse  om adgang ti l

cockpi tte t.

OPS 1.105

Uautoriseret befordring

OPS 1.110

Bærbare elektroniske anordninger

OPS 1.115

Alkohol og narkotika

OPS 1.120

Fare for sikkerheden

(1) bringer  f lyvemaskinen el ler  en

ombordværende person i fare  el ler

(2) bevirker  el ler t i l lader,  at  en  flyvemaskine

bringer  personer  el le r gods  i fare .

OPS 1.125

Dokumenter , som skal forefindes om bord

(a) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

følgende dokumenter  el le r kopier  heraf

forefindes  om bord  under  hver  f lyvning:

(1) registreringsbevis,

(2) luftdygtighedsbevis,

(3) støjcer tif ikat  (hvis  relevant),

(4) driftsti l ladelse  (Air Operator  Certif ica te  –

AOC)

(5) luftfartø jsradiol icens og

(6) ansvarsforsikringspolice(r).

(b) Hvert  f lyvebesætningsmedlem skal på

hver  f lyvning  medbringe et  gyldig t

f lyvebesætningscertif ika t med de  relevante

ratings  t i l  den pågældende flyvning.

OPS 1.130

Håndbøger, som skal forefindes om bord

(1) at de gældende dele  af  driftshåndbogen,

som vedrører  besætningens pl igter,

forefindes  om bord  under  hver  f lyvning,

(2) a t de  dele  af driftshåndbogen, som

kræves for  a t udføre  en  flyvning , er

lett i lgængelige  for besætningen om bord

på flyvemaskinen, og

Luftfartsforetagendet  skal træffe  al le r imelige

foranstaltninger for  at si kre, at  der  ikke er

personer  el le r fragt  skjult om bord på

flyvemaskinen.

Luftfartsforetagendet  må ikke t i l lade personer

at anvende - og  skal træffe  al le r imelige

foranstaltninger for  at si kre, at  ingen

personer  anvender  –  bærbart  elektronisk

udstyr  om bord  på fl yvemaskinen, som kan

have negativ indvirkning  på fl yvemaskinens

systemer og udstyr.

Luftfartsforetagendet  må ikke t i l lade

personer,  som er påvirket  af alkohol el ler

narkotika i  en grad, der  kan bringe

flyvemaskinens og passagerernes  sikkerhed i

fare,  adgang ti l  el ler  ophold i  f lyvemaskinen

og skal træffe al le  r imelige  foranstaltninger

for a t si kre , at  dette i kke  sker .

Luftfartsforetagendet  skal træffe  al le r imelige

foranstaltninger for  at si kre, at  ingen

personer  handler uforsvarl igt el ler

forsømmelig t el ler  t i lsvarende undlader at

handle  og  derved

Luftfartsforetagendet  skal si kre:
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(3) at den gældende fl yvehåndbog for efindes

om bord  på  flyvemaskinen, medmindre

Myndigheden har  godkendt,  at den i OPS

1.1045,  bi lag 1, del B, foreskrevne

driftshåndbog indeholder de  relevante

oplysninger for  den pågældende

flyvemaskine.

OPS 1.135

Yderligere oplysninger og formularer ,
som skal forefindes om bord

(a) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

der  udover de i OPS 1.125 og OPS 1.130

foreskrevne dokumenter og  håndbøger  også

om bord  under enhver f l yvning forefindes

følgende oplysninger  og  formularer,  som er

relevante  for operationens type og område:

(1) en operationel f lyveplan  (Operational

Fl ight Plan), der som minimum

indeholder de  oplysninger, som kræves  i

henhold  t i l  OPS 1.1060,

(2) flyvemaskinens tekniske logbog

(Aeroplane Technical Log), der som

minimum indeholder  de  oplysninger , som

kræves i  henhold t i l  OPS 1 .915(a),

(3) indholdet  af  den indleverede ATS-

flyveplan,

(4) de  relevante NOTAM/AIS-

instruk tionsdokumenter,

(5) de  relevante meteorologiske  oplysninger,

(6) masse- og balancedokumentation  som

angivet  i  Subpar t J,

(7) notif ikation vedrørende speciel le

passagerkategorier såsom

sikkerhedspersonale,  hvis  dette

personale  ikke betragtes som besætning,

handicappede personer,  afviste

passagerer,  udviste  personer og  personer

i forvaring,

(8) notif ikation vedrørende speciel l ast

inklusive farl igt  gods,  herunder skrift l ige

oplysninger t i l  luftfa rtø jschefen som

foreskrevet i  OPS 1.1215(d) ,

(9) aktuelle  kort  og  diagrammer  og

ti lhørende dokumenter som foreskrevet  i

OPS 1.290(b)(7) ,

(10) enhver anden form for dokumentation,

som de stater, der er  berør t af den

pågældende flyvning,  kan kræve,  såsom

fragtmanifest,  passagerl iste  osv.,  og

(11) formularer  t i l  opfyldelse af Myndighedens

og luftfar tsfore tagendets

rapporteringskrav .

(b) Myndigheden kan ti l lade,  at  de

oplysninger, som er  specif iceret under

ovenstående underpunkt  (a),  helt  el le r delvist

forel igger  i anden form end en trykt

papirudgave. Der skal sikres  en  acceptabel

grad af t i lgængelighed,  anvendelighed og

pålidel ighed.

OPS 1.140

Informationer, som opbevares på jorden

(a) Luftfartsforetagendet  skal si kre:

som minimum, så  længe hver f l yvning  el le r

række af f lyvninger varer ,

(i) at informationerne,  som vedrører

flyvningen,  og som er rel evante  for  den

pågældende type af operation , opbevares

på jo rden, og

(i i) at disse  oplysninger opbev ares , indti l  der

er lavet  en  genpart  på  det  sted,  hvor de

skal  opbevares i  overensstemmelse med

OPS 1.1065,  el ler,  hvis dette er  umulig t,

(i i i) at de samme oplysninger  medbringes  i

en  brandsikker  beholder  om bord  på

flyvemaskinen.

(b) De oplysninger, der henvises t i l  i

ovenstående underpunkt  (a),  omfatter:

(1) en kopi  af  den operationelle  f lyveplan,

hvis  relevant,

(2) kopier  af de(n)  relevante del(e) af

f lyvemaskinens tekniske logbog,
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(3) rutespecif ikke NOTAM-dokumenter,  hvis

sådanne er  specif ik t udarbe jdet  af

luftfartsforetagendet,

(4) masse- og balancedokumentation , hvis

påkrævet  (se  OPS 1.625), og

(5) notif ikation vedrørende speciel l ast.

OPS 1.145

Bemyndigelse til at inspicere

OPS 1.150

Forevisning af dokumenter og
rekorderinger

(a) Luftfartsforetagendet  skal:

(1) give enhver person, som er  bemyndiget

herti l  af  Myndigheden,  adgang ti l  al le

dokumenter og  rekorderinger, der

vedrører  f lyveoperationer  el l er

vedligeholdelse,  og

(2) fremlægge al le sådanne dokumenter og

rekorderinger  efter  Myndighedens

anmodning inden for  et r imeligt  t idsrum.

(b) Luftfartø jschefen skal fremlægge de

dokumenter,  som skal forefindes  om bord,

inden for  et  r imeligt  t idsrum efter  at  en

person,  som har  Myndighedens  ti l ladelse

herti l ,  har  anmodet  herom.

OPS 1.155

Opbevaring af dokumenter

(1) at ethvert originaldokument el ler  kopier

heraf,  som luftfar tsfore tagendet har pl igt

t i l  at  opbevare,  opbevares i  den krævede

ti lbageholdelsesperiode,  også  selvom

luftfartsforetagendet  ophører  med a t

være operatør  af  f lyvemaskinen, og

(2) at det i  t i l fælde af, at  e t

besætningsmedlem, for  hvem

luftfartsforetagendet  har  ført  journal

over f lyvet jeneste-,  t jeneste- og

hvileperioder,  bl iver besætningsmedlem i

et andet  luftfartsforetagende,  sti l ler

denne journal t i l  rådighed for  det  nye

luftfartsforetagende.

OPS 1.160

Opbevaring, f remlæggelse og brug af
flight rekorder rekorderinger

A Opbevaring af rekorderinger

(1) Efter et  havari  skal et

luftfartsforetagende,  som er  operatør af

en  flyvemaskine,  der  medfører en fl ight

rekorder  om bord,  i  videst  mulig t omfang

opbevare  de originale rekorderede data

vedrørende havariet  i  den form, hvori de

findes  i f l ight rekorderen,  i  en periode på

60 dage, medmindre andet er  bestemt  af

den efterforskende myndighed.

(2) Medmindre Myndigheden har givet  en

forudgående ti l ladelse , skal  e t

luftfartsforetagende,  som opererer en

flyvemaskine,  der  har  en  fl ight  rekorder

om bord , efte r en  hændelse , som er

indberetningspligtig,  i  videst  mulig t

omfang opbevare de  originale

rekorderede data vedrørende hændelsen

i den form,  hvori  de  f indes i  f l ight

rekorderen, i  en  periode  på 60 dage,

medmindre  den efterforskende

myndighed bestemmer  andet .

(3) Endvidere skal  e t luftfartsforetagende,

som anvender en flyvemaskine,  der  har

en fl ight rekorder  om bord , opbevare  de

originale  rekorderede data  i en periode

på 60 dage,  hvis  Myndigheden kræver

det , medmindre  den efterforskende

myndighed har  bestemt  andet.

Luftfartsforetagendet  skal si kre, at  enhver

person,  som er bemyndiget herti l  af

Myndigheden, t i l  enhver  t id  t i l lades  adgang ti l

og befordring  med flyvemaskiner,  som

opereres  i overensstemmelse  med en

driftsti l ladelse  (AOC), der er udstedt  af denne

Myndighed,  og ti l lades  adgang ti l  og  ophold i

cockpi tte t. Luftfar tøjschefen kan dog nægte

adgang ti l  cockpittet,  hvis  f lyvemaskinens

sikkerhed efter  hans mening derved vi l le være

truet.

Luftfartsforetagendet  skal si kre:
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(4) Hvis  der  forel igger krav  om,  at en

flyvemaskine  skal have  en fl ight  data

rekorder  om bord,  skal

luftfartsforetagendet,  som opererer

denne flyvemaskine:

(i) opbevare  rekorderingerne  i den

periode, der er  fastsat  i  OPS 1.715,

1.720 og 1.725 fo r  rekorderingstiden,

undtagen ved afprøvning  og

vedligeholdelse af f l ight  data

rekordere,  hvor  op ti l  en t ime af  de

ældste rekorderede data på

afprøvningstidspunktet  må sle ttes,

og

(i i) opbevare  e t dokument,  som

indeholder de  oplysninger, der er

nødvendige  for at  kunne hente og

konvertere de lagrede data t i l

tekniske enheder.

(b) Udlevering  af rekorderinger

(c) Brug af  rekorderinger

(1) Rekorderinger på  cockpit  voice

rekorderen må ikke  anvendes  ti l  andre

formål end efterforskning af et havari

el ler en hændelse,  som er

indberetningspligtig,  medmindre  al le

berørte besætningsmedlemmer giver

deres  samtykke  her ti l .

(2) Rekorderinger på  fl ight data  rekorderen

må ikke  anvendes  ti l  andre formål end

efterforskning  af et  havari el ler en

hændelse , som er indberetningspligtig,

medmindre  disse rekorderinger

(i) anvendes af luftfartsforetagendet  t i l

luftdygtigheds-  el ler

vedligeholdelsesformål el ler

(i i) afidentif iceres  el ler

(i i i) offentl iggøres efter si kre

procedurer.

OPS 1.165

Leasing

(a) Terminologi

(1) Dry lease  – er,  når  f lyvemaskinen

opereres  under  indle je rens  AOC.

(2) Wet lease  –  e r, når f l yvemaskinen

opereres  under  udlejerens  AOC.

(b) Leasing  af f l yvemaskiner mellem

luftfartsforetagender

(1) Wet lease-out.  Et luftfartsforetagende,

som sti l ler  e t f ly  og fuld  besætning  ti l

rådighed for  e t andet

luftfartsforetagende,  og som bibeholder

al le de funktioner og  ansvarsområder,

der  foreskrives i underafsnit  C,  e r det

pågældende flys luftfar tsfore tagende.

(2) Alle leasingaftaler, undtagen wet lease-out

(i) Med undtagelse  af bestemmelserne  i

ovenstående underpunkt  (b)(1)  skal

et luftfar tsfore tagende, som

anvender en flyvemaskine  fra  el ler

sti l ler en  flyvemaskine ti l  rådighed

for e t andet luftfar tsfore tagende,

indhente  forudgående ti l ladelse t i l

f lyvning fra luftfartsforetagendets

respektive  Myndighed. Al le

betingelser, som udgør  en  del af en

sådan godkendelse,  skal være

indeholdt  i  leasingaftalen .

(i i) De elementer af leasingaftaler,  som

er godkendt af Myndigheden, udover

leasingaftaler,  der omfat ter  en

flyvemaskine  og fuld besætning,  og

hvor det i kke  er hensig ten  a t

overdrage funktioner  og

ansvarsområder,  skal  al le  i

forbindelse med den leasede

flyvemaskine  betragtes  som

Operatøren af en  flyvemaskine,  der  har  en

fl ight rekorder om bord , skal  udlevere al le

rekorderinger,  som er  optaget  på en fl ight

rekorder,  og som er  t i lgængelige el ler

bevare t, inden for  et r imeligt  t ids rum efter , at

Myndigheden har  anmodet  herom.

Betegnelserne,  som anvendes  i dette afsnit ,

har  følgende betydning:
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variationer af den driftst i l ladelse,

hvorunder f lyvningerne skal udføres.

(c) Leasing  af f l yvemaskiner mellem et

luftfartsforetagende og enhver  juridisk

person,  som ikke er  e t andet

luftfartsforetagende.

(1) Dry lease-in

(i) Et luftfa rtsforetagende må ikke  foretage

en dry  leas e-in  af  en  flyvemaskine fra en

juridisk  person,  som ikke  er et  andet

luftfartsforetagende,  medmindre  dette er

godkendt  af  Myndigheden.  Al le

betingelser, som udgør  en  del af en

sådan godkendelse ,  skal være indeholdt  i

leasingaftalen .

(i i) Et luftfa rtsforetagende skal for

flyvemaskiner  under dry lease-in  aftaler

sikre,  at Myndigheden underrettes  om og

godkender al le  afvigelser  fra  de

foreskrevne krav  i Subpart  K og  L

og/elle r afvigelser fra ethver t

luftdygtighedskrav.

(2) Wet lease-in

(i) Et luftfa rtsforetagende må ikke  uden

Myndighedens  godkendelse fore tage wet

lease-in  af en  flyvemaskine fra en

juridisk  person,  som ikke  er et  andet

luftfartsforetagende.

(i i) Et luftfa rtsforetagende skal for

flyvemaskiner  under wet lease-in aftaler

sikre:

(A) at udle jers  sikkerhedsnormer for

vedligeholdelse og  flyvning  er i

overensstemmelse  med JAR,

(B) at udle jer  er et

luftfartsforetagende,  som er

indehaver af en  AOC,  der er  udstedt

af en  stat,  som har  under tegnet

Chicagokonven tionen,

(C) at f l yvemaskinen har  et

standardluftdygtighedsbevis,  som er

udstedt  i  overensstemmelse  med

ICAO, bi lag  8 , og

(D) at ethvert krav, som indlejers

Myndighed gør  gældende,

overholdes.

(3) Dry lease-out

Et luftfa rtsforetagende kan foretage dry

lease-out  af  en fl yvemaskine ti l

erhvervsmæssig lufttranspor t t i l  ethvert

luftfartsforetagende i en  stat,  som har

undertegnet Chicagokonventionen,  under

forudsætning af, at  følgende betingelser er

opfyldt:

(A) at Myndigheden har givet

luftfartsforetagendet  dispensation fra de

relevante  bestemmelser  i  OPS Del 1 og

slettet f l yvemaskinen fra  sin  AOC,  efter

at den udenlandske kontrolmyndighed

skrift l igt har påtaget  sig ansvaret  for

ti lsynet  med vedligeholdelse  og

operation  af

flyvemaskinen/flyvemaskinerne , og

(B) at f l yvemaskinen vedligeholdes  i

overensstemmelse  med e t godkendt

vedligeholdelsesprogram.

(4) Wet lease-out

Et luftfa rtsforetagende, som s ti l ler en

flyvemaskine  og fuld besætning ti l  rådighed

for en  anden juridisk  person,  og som

bibeholder al le de funktioner og

ansvarsområder,  der  er foreskrevet  i  Subpar t

C, er den pågældende flyvemaskines

luftfartsforetagende.
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SUBPART C

CERTIFICERING AF OG TILSYN MED

LUFTFARTSFORETAGENDER

OPS 1.175

Generelle bestemmelser om cert ificering
af luftfartsforetagender

Note 1:  I  bi l ag  1  t i l  det te  punkt redegøres der

for driftst i l ladelsens  indhold  og

betingelser.

Note 2:  I  bi l ag  2  t i l  det te  punkt redegøres der

for kravene ti l  ledelse og

organisation.

(a) Luftfartsforetagendet  må ikke operere

en flyvemaskine  ti l  erhvervsmæssig

lufttransport , medmindre  det  sker  i  henhold

ti l  og  i overensstemmelse  med betingelserne i

en  driftst i l ladelse  (AOC) .

(b) Luftfartsforetagendet,  som ansøger

om en driftst i l ladelse el ler  om en ændring af

en  driftst i l ladelse,  skal give  Myndigheden

ti l ladelse t i l  at  undersøge al le

sikkerhedsaspekter af den planlagte

operation.

(c) Luftfartsforetagendet,  som ansøger

om en AOC:

(1) må ikke  være indehaver af en AOC,  som

er udstedt  af en  anden Myndighed,

medmindre  de  berør te  Myndigheder har

givet særlig  t i l ladelse  her ti l ,

(2) skal  have  sit primære forretningssted  og

eventuelt  si t  h jemsted i den s tat , der har

ansvare t for  udstedelsen af AOC,

(3) skal  kunne godtgøre over  for

Myndigheden, at  vedkommende er i

stand ti l  at operere  på  sikker måde.

(d) Hvis  luftfa rtsforetagendet har

flyvemaskiner  registreret  i  forskell ige

medlemsstater,  skal der træffes  passende

foranstaltninger for  at si kre, at  sikkerheden

kontrol le res  centralt af den Myndighed, der

har  udstedt  AOC.

(e) Luftfartsforetagendet  skal give

Myndigheden adgang ti l  sin organisation og

sine  f lyvemaskiner og  skal si kre, at  der  med

hensyn ti l  vedligeholdelse  gives  adgang for

al le t i lknyt tede JAR-145-

vedligeholdelsesorganisationer  me d henblik  på

at fastslå , at  OPS ti l  s tadighed er  opfyld t.

(f) En AOC kan ændres, s ti l les i  bero

eller t i lbagekaldes,  såfremt  Myndigheden ikke

længere er  overbevist  om, at

luftfartsforetagendet  kan opretholde  sikre

operationer.

(g) Luftfartsforetagendet  skal have  en

ledelsesorganisation, som er  i stand ti l  a t føre

operationel kontrol  og  ti lsyn  med enhver

flyvning, der udføres  i henhold  t i l

luftfartsforetagendets  AOC.

(h) Luftfartsforetagendet  skal have

udpeget en ansvarl ig  leder, som kan

godkendes af Myndigheden, og som har

luftfartsforetagendets  bemyndigelse  t i l  at

sikre,  at al le  operationer og

vedligeholdelsesaktiviteter kan finansieres og

udføres  i overensstemmelse  med den

standard , som Myndigheden kræver.

(i) Luftfartsforetagendet  skal have

udpeget s ti l l ingsindehavere,  som kan

godkendes af Myndigheden, og som har

ansvare t for:

(1) flyveoperationer,

(2) vedligeholdelsessystemet,

(3) uddannelse af besætningsmedlemmer og

(4) jordoperationer .

(j) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

enhver f lyvning udføres  i overenss temmelse

med bestemmelserne i  driftshåndbogen.

(k) Luftfartsforetagendet  skal

t i lve jebringe egnede faci l i teter t i l  ground

handling  for at  sik re  en  sikker håndtering af

flyvningerne.

(l) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

f lyvemaskinerne e r  udstyret og  besætningerne

kvalif iceret  i  henhold  t i l  de  krav,  der  gælder

for operationens  type og område.
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(m) Luftfartsforetagendet  skal opfylde

kravene ti l  vedligeholdelse  i

overensstemmelse  med Subpart  M for  al l e

flyvemaskiner , som opereres i  henhold  t i l

bestemmelserne  i foretagendets AOC.

(n) Luftfartsforetagendet  skal udlevere

en kopi  af  driftshåndbogen ti l  Myndigheden

som angivet  i  Subpart  P og al le  ændringer  og

revisioner af denne.

(o) Luftfartsforetagendet  skal opretholde

operationelle s tøt tefaci l i teter  på

hovedoperationsbasen, som er  egnede ti l

operationens type  og område.

OPS 1.180

Udstedelse, ændring og fortsat gyldighed
af en AOC

(a) Et luftfa rtsforetagende kan ikke få

udstedt  en AOC el ler en variant  a f  en  AOC, og

denne AOC vi l  i kke fortsa t være gyldig,

medmindre:

(1) de  flyvemaskiner,  der  anvendes , har et

standardluftdygtighedsbevis,  som er

udstedt  af en medlemsstat  i

overensstemmelse  med ICAO bilag  8.

(2) vedligeholdelsessystemet er  godkendt af

Myndigheden i overenss temmelse med

Subpar t M,  og

(3) luftfartsforetagendet  har  godtgjort  over

for Myndigheden,  a t det er  i  stand ti l:

( i) at etablere og  opretholde  en

ti lstrækkelig organisation,

(i i) at etablere og  opretholde  et

kvalite tssys tem i overenss temmelse

med OPS 1.035,

(i i i) at overholde  de krævede

uddannelsesprogrammer,

(iv) at opfylde kravene ti l

vedligeholdelse i  overensstemmelse

de pågældende operationers  a rt og

omfang,  herunder  de relevante

punkter,  som foreskrives  i OPS

1.175(g) t i l  (o), og

(v) at opfylde OPS 1.175.

(b) Uanset  bestemmelsen i  OPS 1.185(f)

skal  luftfa rtsforetagendet hurtigst muligt  give

Myndigheden meddelelse  om alle  ændringer,

der  foretages i  de opl ysninger,  som indleveres

i overenss temmelse med ovenstående

underpunkt (a).

(c) Hvis  Myndigheden ikke  er overbevist

om, at  kravene i  ovenstående underpunkt (a)

er opfyldt,  kan Myndigheden kræve,  a t der

udføres  én el ler  f lere

demonstra tionsflyvninger, der skal udføres,

som om de var  erhvervsmæssige

transportf lyvninger .

OPS 1.185

Administrative krav

(a) Et luftfa rtsforetagende skal sikre,  a t

følgende oplysninger  er  indeholdt  i  den første

ansøgning om en AOC og i en eventuel

ansøgning om variation  el ler  forlængelse:

(1) Ansøgerens officiel le navn,

forretningsnavn, adresse  og postadresse,

(2) en beskrivelse af den planlagte

operation,

(3) en beskrivelse af ledelsesorganisationen,

(4) navn på  den ansvarl ige  leder,

(5) navnene på de  vigtigs te

sti l l ingsindehavere, herunder de

ansvarl ige  for  f lyveoperationer,

vedligeholdelsessystem, uddannelse  af

besætninger  samt  jordoperationer,  og  de

pågældende personers kvalif ikationer  og

erfaring  samt

(6) driftshåndbogen.

(b) Kun for så vid t angår

luftfartsforetagendets  vedligeholdelsessys tem,

skal  følgende oplysninger anføres  i den første

ansøgning om en AOC og i en eventuel

ansøgning om variati on  el ler  forlængelse samt

for hver type af f lyvemaskiner , der  skal

opereres:
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(1) redegørelse  for styring  af

vedligeholdelse,

(2) luftfartsforetagendets

vedligeholdelsesprogram(mer) for

flyvemaskiner ,

(3) flyvemaskinens tekniske logbog,

(4) hvis  relevant,  de(n) tekniske

specif ika tion(er) i

vedligeholdelsesaftalen(erne)  mellem

luftfartsforetagendet  og e nhver JAR-145-

godkendt  vedligeholdelsesorganisa tion,

(5) antal le t af f lyvemaskiner .

(c) Ansøgningen om udstedelse af den

første  AOC skal  indsendes  senest  90  dage før

datoen for planlagt  f lyvning.  Driftshåndbogen

kan indsendes  senere, dog se nest  60 dage før

datoen for planlagt  f lyvning.

(d) Ansøgningen om en variation af en

AOC skal indsendes senest 30 dage inden

datoen for planlagt  f lyvning,  medmind re  andet

er aftalt.

(e) Ansøgningen om forlængelse af en

AOC skal indsendes senest 30 dage inden

udløbet af den gældende gyldighedsperiode ,

medmindre  andet er aftalt.

(f) Medmindre der opstår  særlige

omstændigheder , skal  Myndigheden med

mindst  10 dages  varsel informeres om en

foreslået  udskiftning  af en udpeget

sti l l ingsindehaver.

Bilag  1  t i l  OPS 1.175

Indhold af og betingelser for
driftstilladelsen

En AOC angiver:

(a) Luftfartsforetagendets  navn og

beliggenhed  (hovedfor re tningss ted),

(b) udstedelsesdato  og gyldighedsperiode,

(c) beskrivelse af den type af operationer,

som ti l ladelsen  gælder,

(d) de(n) type(r)  af  f lyvemaskine(r),  som det

er t i l ladt  a t anvende,

(e) registreringsmærker for  de(n)  t i l ladte

flyvemaskine(r).  Dog kan

luftfartsforetagender  opnå godkendelse

af et system,  der  skal informere

Myndigheden om registreringsmærkerne

for de f l yvemaskiner, som opereres  i

overensstemmelse  med foretagendets

AOC,

(f) områder  godkendt  t i l  f lyvning,

(g) særlige  begrænsninger  og

(h) særlige  t i l ladelser/godkendelser, f.eks.:

− KAT. II/KAT. II I  (herunder godkendte

minima)

− (MNPS) (Minimum Navigation

Performance Specif ica tions)

− (ETOPS) Langdistanceflyvning  med

tomotorede flyvemaskiner

− (RNAV) Områdenavigation

− (RVSM) Reducerede verti kale

separationsminima

− Transport  af  farl igt  gods .

Bilag  2  t i l  OPS 1.175

En AOC-indehavers ledelse og
organisat ion

(a) Generelt

(1) Luftfartsforetagendet  skal have  en  solid

og effekti v ledelsesst ruktur  for at  sikre,

at luftfar tsvirksomheden drives sikker t.

Udpegede sti l l ingsindehavere  skal  have

en dokumentere t kompetence  inden for

civi l  luftfart.

(2) I dette bi lag  forstås ved “kompetence”,

at vedkommende afhængigt  af s ti l l ingens

art  skal have teknisk  kompetence og

ledererfaring,  som kan godkendes af

Myndigheden.

(b) Udpegede sti l l ingsindehavere
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(1) Driftshåndbogen skal indeholde en

beskrivelse af, hvi lke funktioner og

ansvarsområder  udpegede

sti l l ingsindehavere har, herunder deres

navne, og Myndigheden skal informeres

skrift l igt om alle  planlagte  el le r faktiske

ændringer af udpegelser  el l er funktioner.

(2) Luftfartsforetagendet  skal si kre

kontinuiteten  i t i lsynet  i  fravær af

udpegede s ti l l ingsindehavere.

(3) Luftfartsforetagendet  skal godtgøre over

for Myndigheden,  a t

ledelsesorganisationen er  egnet og  i

passende grad modsvarer

operationsnetværket og  operationens

omfang.

(4) En person, der  er udpeget  som

sti l l ingsindehaver  af en AOC-indehaver,

kan ikke  udnævnes  som

sti l l ingsindehaver  af en anden AOC-

indehaver, medmindre Myndigheden kan

godkende dette. Udpegede

sti l l ingsindehavere skal være forpl igtede

ti l  at  arbejde  i et  t i lstrækkelig t antal

t imer,  så  de  pågældende kan udføre de

ledelsesfunktioner, som er  forbundet

med stør relsen  og omfanget  af

luftfartsforetagendets  virksomhed.

(5) En person kan beklæde mere end én  af

de  nominerede s ti l l inger,  hvis

Myndigheden kan godkende dette.

Note: Kravene ti l  udpegelse  af  indehaveren

af den nominerede sti l l ing, som har

ansvare t for  vedligeholdelsessystemet

i overenss temmelse med OPS

1.175(i)(2),  e r fastsa t i  OPS 1.895.

(c) Tilstrækkeligt  personale  og  ti lsyn

med personale

(1) Besætningsmedlemmer.

Luftfartsforetagendet  skal t i l  den

planlagte  operation  ansætte et

t i lstrækkeligt  antal f lyve- og

kabinebesætningsmedlemmer , som efter

behov er  uddannet og kontrol leret i

overensstemmelse  med Subpart  N og O.

(2) Ground personale.

(i) Antal let  af  ansatte på  jorden

afhænger af f lyvningernes art  og

omfang.  Drifts- og ground handling-

afdelinger  skal især bemandes  med

uddannet personale, som har

indgående fors tåelse  for  deres

ansvarsområder  inden for

organisationen.

(i i) Et luftfa rtsforetagende, som indgår

aftaler med andre organisationer om

levering af visse  ydelser, bibeholder

ansvare t for  at fastholde en

ti lstrækkelig s tandard. I  sådanne

ti lfælde skal en  udpeget

sti l l ingsindehaver  have  ti l  opgave at

sikre,  at en eventuel

underleverandør lever  op ti l  de

krævede s tandarder.

(3) Tilsyn

(i) Antal let  af  t i lsynsførende, som skal

udpeges, afhænger  af

luftfartsforetagendets  struktur og

antal le t af medarbe jdere.  Disse

ti lsynsførendes arbe jdsopgaver og

ansvarsområder  skal defineres,  og

eventuelle forpl igtelser  i  forbindelse

med flyvninger  skal t i lret telægges,

så de  ti lsynsførende kan opfylde

deres  t i lsynsmæssige  ansvar.

(i i) Ti lsynet  med al le

besætningsmedlemmer  skal  udføres

af enkeltpersoner,  som har

ti lstrækkelig erfa ring og personlige

egenskaber  t i l  at  sikre,  at  de r  opnås

den s tandard,  der  er  angivet  i

driftshåndbogen.

(d) Pladsfaci l i te ter

(1) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at  der

er t i lstrækkelig  arbejdsplads  t i l  rådighed

på al le  operationsbaser  for

medarbe jderne, som er  beskæftiget  med

sikkerheden under f lyvninger. Der skal

tages  hensyn ti l  de  behov, som findes

hos personale på  jorden og hos

medarbe jdere beskæftiget  med

operationel kontrol,  opbevaring  og

fremvisning af vig tige  rekorderinger,  og
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t i l  besætningernes  planlægning af

flyvninger .

(2) Kontor tjenesterne skal  straks  k unne

distribuere  operationelle instruk tioner  og

andre oplysninger t i l  al l e berørte

medarbe jdere.

(e) Dokumentation

Luftfartsforetagendet  skal træffe

foranstaltninger med henblik  på udarbejdelse

af håndbøger, ændringer  og  anden

dokumentation.
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SUBPART D

OPERATIONELLE PROCEDURER

OPS 1.195

Operat ionel kontrol og tilsyn

OPS 1.200

Driftshåndbog

OPS 1.205

Det operat ive personales kompetence

OPS 1.210

Udarbejdelse af procedurer

(a) Luftfartsforetagendet  skal for  hver

luftfartø jstype  udarbejde procedurer  og

instruk tioner,  der  omfatter de  pl igter, som

personale  på  jorden og besætningsmedlemmer

har  for  al le  typer  af  operationer på  jorden og

flyveoperationer.

(b) Luftfartsforetagendet  skal udarbe jde  e t

checkl istesys tem ti l  brug for

besætningsmedlemmer  i al le  faser af

operationen af f lyvemaskinen under

henholdsvis normale forhold , unormale

forhold  og i nødsituationer  for at  sikre,  at  de

operationelle procedurer i  driftshåndbogen

følges.

(c) Luftfartsforetagendet  må ikke kræve ,  a t et

besætningsmedlem udfører  nogen aktiviteter i

krit iske  faser af f lyvningen bortset fra de

aktiviteter,  der er  nødvendige for en  sikker

operation  af  f lyvemaskinen.

OPS 1.215

Anvendelse af lufttrafiktjenester

OPS 1.220

Luftfartsforetagendets godkendelse af
flyvepladser

OPS 1.225

Flyvepladsens operative minima

(a) Luftfartsforetagendet  skal angive

flyvepladsens  operative minima,  som

udarbe jdes i  overensstemmelse  med OPS

1.430 for  hver afgang,  destination  el ler

alternativ  f lyveplads,  der  godkendes  ti l

anvendelse  i henhold  t i l  OPS 1.220.

(b) I disse  minima skal medregnes en

eventuel  forøgelse af de  angivne værdier , som

påbydes af Myndigheden.

(c) Minima for  en  specif ik type

indflyvnings- og  landingsprocedure  anses  for

gældende,  hvis:

(1) jordudstyre t, som fremgår  af  det

respektive  diagram,  og som kræves ti l

den planlagte procedure, er  operativt,

(2) de  flyvemaskinesystemer , som er

nødvendige  for den pågældende

indflyvningstype,  er  operative,

Luftfartsforetagendet  skal udøve operationel

kontrol  med og udarbejde og vedligeholde  en

metode for  t i lsyn med flyveoperationer,  som

er godkendt af Myndigheden.

Luftfartsforetagendet  skal udarbejde  en

driftshåndbog i overenss temmelse med

Subpar t P t i l  brug for og  ti l  ve j ledning af det

operative personale .

Et luftfa rtsforetagende skal sikre,  a t alt

personale , der  er udpeget  t i l  el ler  er  direkte

involvere t i  operationer  på  jorden og

flyveoperationer, instrueres  korrek t, har vist

deres  egnethed ti l  at  varetage deres  særlige

pligter og er  bekendt  med deres  ansvar og

med forbindelsen mellem sådanne pl ig ter  og

operationen som helhed.

Luftfartsforetagendet  skal si kre, at  der

anvendes lufttrafikt jenester på  al le f l yvninger,

når  det  er muligt .

Luftfartsforetagendet  må kun give  t i l ladelse

ti l  anvendelse  af  f lyvepladser, som er  egnede

ti l  de(n)  pågældende type(r)  af  f lyvemaskiner

og operationer.
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(3) de  k rævede kriterier  for  en

flyvemaskines  funktion er opfyldt,  og

(4) besætningen er  kval if iceret  i

overensstemmelse  hermed.

OPS 1.230

Instrumentprocedurer ved udflyvning og
indflyvning

(a) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

der  anvendes instrumentprocedurer for

udflyvning og indflyvning , som er udarbejdet

af den s ta t, hvori f l yvepladsen er  bel iggende.

(b) Uanset  ovenstående underpunkt (a)

kan en  luftfar tøjschef  acceptere  en  ATC-

klarering  for at  afvige fra en bekendtgjort

afgangs-  el ler  ankomstrute , forudsat  at

kriterierne for  hindringsfrihed overholdes , og

forudsat,  at der i  fuld t omfang tages hensyn

ti l  f lyveforholdene.  Slutindflyvningen skal

udføres  visuelt  el ler i  overensstemmelse  med

den fastsatte

instrumentindflyvningsprocedure.

(c) Luftfartsforetagendet  må kun indføre

andre procedurer  end dem,  som skal anvendes

i overenss temmelse med ovenstående

underpunkt (a), under  forudsætning af, at

disse procedurer er  godkendt af den stat,

hvori f lyvepladsen er bel iggende, hvis en

sådan godkendelse  er  påkrævet,  og under

forudsætning af Myndighedens go dkendelse.

OPS 1.235

Procedurer for støjbegrænsning

(a) Luftfartsforetagendet  skal udarbejde

operationelle procedurer for  stø jbegrænsning

under instrumentflyvning  i overensstemmelse

med ICAO PANS OPS bind  1  (Dok.  8168–

OPS/611).

(b) Procedurerne for  stø jbegrænsning i

forbindelse med stigning  ved s tar t, som

angives  af et  luftfartsforetagende for en  given

type af  f lyvemaskine,  skal være de samme for

al le f l yvepladser.

OPS 1.240

Ruter og operationsområder

(a) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

der  kun udføres f lyvninger på  de  ru ter  og

inden for  de områder, hvor:

(1) der  forefindes  faci l i teter på  jorden og

ground services,  herunder vejr tjenester ,

som er egnede ti l  den planlagte

operation,

(2) præstationen for  den flyvemaskine,  som

planlægges anvendt , er t i lstrækkelig  t i l

at overholde  kravene ti l

minimumsfl yvehøjde ,

(3) udstyret  i  den flyvemaskine,  der

planlægges anvendt , opfylder

mindstekravene ti l  den planlagte

operation,

(4) der  er egnede kort og  diagrammer  ti l

rådighed (se OPS 1.135(a)(9)),

(5) der  er egnede flyvepladser  t i l  rådighed

inden for  de t ids-/afstandbegrænsninger,

der  er fastsa t i  OPS 1 .245, såfremt der

anvendes tomotorede flyvemaskiner .

(6) der  f indes  arealer , som giver mulighed

for a t foretage sikker  nødlanding,  hvis

der  anvendes enmotorede flyvemaskiner.

(b) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

operationerne  udføres i  overensstemmelse

med eventuelle  restri ktioner  vedrørende ru ter

og operationelle  områder,  som er pålagt af

Myndigheden.

OPS 1.241

Operat ion i afgrænset luftrum med
reducerede vertikale separat ionsminima

(RVSM)
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OPS 1.243

Flyvning i områder med specifikke krav
til navigation

OPS 1.245

Maksimal afstand fra en egnet flyveplads
for tomotorede flyvemaskiner uden en

ETOPS-godkendelse

(a) Medmindre dette specif ikt  er

godkendt  af  Myndigheden i overensstemmelse

med OPS 1.246(a)  (ETOPS-go dkendelse),  må

et luftfar tsfore tagende ikke anvende

tomotorede flyvemaskiner  på en rute,  som

indeholder et  punkt, der befinder  sig længere

fra en  egnet f l yveplads  end:

(1) for f lyvemaskiner i  præstationsklasse  A

med enten:

(i) en  godkendt  kabinekonfiguration på

20 el ler  f lere sæder el ler

(i i) en  maksimal startmasse på 45,360 kg

eller derover,

den afstand,  der  f lyves  på 60 minutter

ved den marchfart med en motor  ude af

drift, som er fastsat i  overensstemmelse

med nedenstående underpunkt (b),

(2) for f lyvemaskiner i  præstationsklasse  B

eller C:

(i) den afstand,  der  f lyves  på 120

minutter ved den marchfart med en

motor  ude af drift, som er fastsa t i

overensstemmelse  me d nedenstående

underpunkt (b), el ler

(i i) 300 sømil,

afhængigt  af,  hvi l ken  afstand der er

kortest .

(b) Luftfartsforetagendet  skal fastsætte

en hastighed ti l  beregning af den maksimale

afstand ti l  en egnet  f lyveplads for  hver  type

af tomotorede flyvemaskiner  el le r for  hver

variant,  der opereres , på  ikke over  V MO

baseret på den faktiske  f lyvehastighed,  som

flyvemaskinen kan opretholde med en motor

ude af drift under  følgende forhold:

(1) international  standardatmosfære (ISA),

(2) flyvning i niveau

(i) for turbojetf lyvemaskiner  ved:

(A) FL  170 el ler

(B) ved den maksimale

flyvehøjde,  som flyvemaskinen med

en motor ude af  drift  kan s tige t i l

og opretholde  ved hjælp  af den

bruttostigningshastighed,  der  er

angivet  i  AFM,

afhængigt  af,  hvi l ken  afstand der er
kortest .

(i i) for propeldrevne fl yvemaskiner ved:

(A) FL  80 el ler

(B) ved den maksimale

flyvehøjde,  som flyvemaskinen med

en motor ude af  drift  kan s tige t i l

og opretholde  ved hjælp  af den

bruttostigningshastighed,  der  er

angivet  i  AFM,

afhængigt  af,  hvi l ken  afstand der er
kortest .

(3) maksimal kontinuerl ig  k raft  el le r effekt

på  den stadigt  fungerende motor ,

(4) en masse  for f l yvemaskinen, som ikke er

Luftfartsforetagendet  må ikke operere  en

flyvemaskine  i afgrænsede dele  af

luftrummet , hvor  der på grundlag af den

regionale  luftfa rtsaftale  (Regional Air

Navigation Agreement) gælder  et  verti kalt

separationsminimum på 300 m (1000 ft),

medmindre  Myndigheden har  godkendt dette

(RVSM-godkendelse)  (se  også  OPS 1.872).

Luftfartsforetagendet  må ikke operere  en

flyvemaskine  i afgrænsede områder  el le r i  en

afgrænset  del af et  angivet luftrum,  hvor  der

på  grundlag  af  den regionale  luftfartsaftale er

fastsa t minimumsspecif ikationer  for

navigation (minimum navigation  performance

specif ications),  medmindre Myndigheden har

godkendt  det te  (MNPS/RNP/RNAV-

godkendelse) E  også  OPS 1 .865(c)(2)  og  OPS

1.870) .



31

mindre end resultatet  af:

(i) start  ved havoverfladen med

maksimal star tmasse og

(i i) stigning  med al le  motorer t i l  den

optimale marchhø jde  ved

langdistanceflyvninger  og

(i i i) f lyvning med al le motorer  ved

langdistancemarchfar ten ved denne

højde,

indti l  den tid , der  er gået  siden starten,

svarer  t i l  den gældende grænse, der er

fastsa t i  underpunkt  (a)  ovenfor.

(c) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

følgende data , der er specif ikke  for  hver type

eller variant , er indehold t i  driftshåndbogen:

(1) den marchfart  med en motor u de af drift,

der  er fastsa t i  overensstemmelse med

underpunkt (b) ovenfor og

(2) den maksimale afstand fra en egnet

flyveplads,  der  er  fas tsa t i

overensstemmelse  med underpunkt  (a)

og (b) ovenfor.

Note: De hastigheder og hø jder

(flyveniveauer) , som er angive t

ovenfor , er  kun beregnet  t i l  brug ved

fastsættelse af den maksimale

afstand fra en  egnet f l yveplads .

OPS 1.246

Operat ioner med udvidet rækkevidde med
tomotorede flyvemaskiner (ETOPS)

(a) Luftfartsforetagendet  må ikke udføre

operationer uden for den grænseafstand, der

er fastsat i  overensstemmelse  med OPS 1.245,

medmindre  Myndigheden har  godkendt dette

(ETOPS-godkendelse) .

(b) Luftfartsforetagendet  skal forud for

udførelse  af en  ETOPS-fl yvning sikre, at  der

er et  passende ETOPS en-route alte rnativ t i l

rådighed inden for  enten den godkendte

omdirigeringstid  el ler en omdirigeringstid, der

er baseret  på f l yvemaskinens  MEL-afledte

anvendelighedssta tus  (servi ceabil it y s tatus),

afhængigt  af,  hvi l ken  afstand der er  kortest

(se også  OPS 1.297(d)).

OPS 1 .250

Fastsættelse af minimumsflyvehøjder

(a) Luftfartsforetagendet  skal fastsætte

minimumsfl yvehøjder og udarbejde  metoder

for fastsættelse  af  disse hø jder  for al le

rutesegmenter, der skal f lyves  -  som giver

den krævede terrænklarering  under hensyn ti l

kravene i Subpar t F t i l  I.

(b) Metoden for fas tsættelse af

minimumsfl yvehøjder skal godkendes  af

Myndigheden.

(c) Hvis  de minimumsflyvehø jder,  der  er

fastsa t af de  overflø jne  sta ter, er  højere end

de højder, der er  fastsat  af

luftfartsforetagendet,  er det de hø jes te

værdier , som er gældende.

(d) Luftfartsforetagendet  skal tage

følgende fak torer i  betragtning  ved

fastsættelse af minimumsflyvehøjder:

(1) den nø jagtighed, hvormed

flyvemaskinens posit ion kan bestemmes,

(2) de  sandsynlige unøjagtigheder i  de

anvendte hø jdemåleres  visninger,

(3) terrænets  karakterist ika (f.eks.

pludselige ændringer  i højden over

havoverfladen) langs de ruter  el le r i  de

områder , hvor  der skal udføres

flyvninger ,

(4) sandsynligheden for  a t støde på

ugunstige vejrforhold (f.eks. kraft ig

turbulens  og nedadgående luftst rømme)

og

(5) mulige unøjagtigheder i luftfar tskortene.

(e) Ved opfyldelse  af de  i underpunkt (d)

ovenfor  foreskrevne krav  skal der tages

behørigt hensyn ti l:

(1) korrigeringer  for temperatur - og

trykvariationer  i forhold t i l

standardværdier,

(2) ATC-kravene og

(3) eventuelle uforudsete hændelser langs
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den planlagte ru te.

OPS 1.255

Brændstofpolit ik

(a) Luftfartsforetagendet  skal udarbejde

en brændstofpolit i k med henblik på

flyveplanlægning og genplanlægning under

flyvning for  a t si kre , at  al le  f lyvemaskiner

medfører  t i lstrækkeligt brændstof t i l  den

planlagte  f lyvning og reservebeholdninger  t i l

at dække afvigelser fra den planlagte

flyvning.

(b) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

planlægningen af f lyvninger  udelukkende

baseres på:

(1) procedurer  og data,  der  e r indeholdt  i

el ler udledt  af driftshåndbogen,  el ler på

aktuelle  luftfa rtø jsspecif ikke data  og

(2) de flyveforhold, hvorunder f l yvningen

skal  udføres, herunder:

(i) real ist iske  tal for  f lyvemaskinens

brændstofforbrug,

(i i) påregnede masser,

(i i i) forventede ve jrforhold  og

(iv) ATS-procedurer og  -begrænsninger.

(c) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

beregningen forud for  f lyvningen af det

brugbare brændstof,  som er  påkrævet  t i l  en

flyvning, omfat ter:

(1) brændstof t i l  kørsel på jorden,

(2) brændstof t i l  f l yvningen,

(3) reservebrændstof bes tående af:

(i) brændstof t i l  nødsituationer,

(i i) brændstof t i l  f l yvning  ti l  en

alternativ  f lyveplads,  hvis  der er

behov for  en  alternativ  destination .

(Dette  udelukker i kke,  a t

afgangsflyvepladsen vælges som

alternativ  des tination),

(i i i) endeligt reservebrændstof  og

(iv) yderl igere brændstof, hvis det er

påkrævet  i forbindelse med den

pågældende operationstype (f.eks.

ETOPS)  og

(4) eks tra  brændstof, hvis dette  kræves af

luftfartø jschefen.

(d) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

procedurerne for  beregning af

brændstofbehovet  ved ændring  af  planerne

underve js, når en fl yvning  skal foregå ad en

anden rute el ler  t i l  en  anden destination  end

den oprindeligt  planlagte , omfatter:

(1) brændstof t i l  den resterende del af

f lyvningen,

(2) reservebrændstof bes tående af:

(i) brændstof t i l  nødsituationer,

(i i) brændstof t i l  f l yvning  ti l  en  alternativ

flyveplads,  hvis  der er  behov for  en

alternativ  des tination. (Dette

udelukker i kke,  a t

afgangsflyvepladsen vælges som

alternativ  des tination),

(i i i) endeligt reservebrændstof  og

(iv) yderl igere brændstof, hvis det er

påkrævet  i forbindelse med den

pågældende operationstype (f.eks.

ETOPS)  og

(3) eks tra  brændstof, hvis dette  kræves af

luftfartø jschefen.

OPS 1.260

Befordring af bevægelseshæmmede
personer

(a) Luftfartsforetagendet  skal udarbejde

procedurer  for befordring  af

bevægelseshæmmede personer (PRM'er).
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(b) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

bevægelseshæmmede personer i kke  t i ldeles

el ler optager  sæder,  hvor  deres

ti lstedeværelse  kan:

(1) hindre besætningsmedlemmerne i  a t

udføre  deres pl igter,

(2) blokere adgangen ti l  nødudstyr el ler

(3) hindre en  nødevakuering af

flyvemaskinen.

(c) Luftfartø jschefen skal underrettes,

når  der  skal  befordres  bevægelseshæmmede

personer  om bord.

OPS 1.265

Befordring af udviste eller afviste
personer eller personer i forvaring

OPS 1.270

Anbringelse af bagage og fragt

(se bi lag  1  t i l  OPS 1.270)

(a) Luftfartsforetagendet  skal udarbejde

procedurer  for at  sikre,  a t kun håndbagage,

der  kan anbringes  t i l fredssti l lende og sikker t,

medtages  i f lyvemaskinen og medbringes i

passagerkabinen.

(b) Luftfartsforetagendet  skal udarbejde

procedurer  for at  sikre,  a t al bagage og fragt

om bord , som kan forvolde skade på  personer

el ler t ing,  el ler  som kan blokere  gange og

udgange, hvis den forskubber sig, placeres  i

lastrum, der er  konst rueret  t i l  at forhindre,  a t

bagagen/fragten kan flyt te  sig.

OPS 1.280

Passagerernes placering

OPS 1.285

Instruer ing af passagerer

(a) Generelt

(1) at passagererne mundtl igt orienteres

om sikkerhedsspørgsmål, hvi lket  helt

el ler delvist  kan ske g ennem en

audiovisuel p ræsentation .

(2) at passagererne forsynes  med en

sikkerhedsbrochure, på  hvi l ken

instruk tionerne  i bi l ledform viser,

hvordan nødudstyr  og  nødudgange,

som kan forventes anvendt  af

passagererne , fungerer .

(b) Før start

(1) at passagererne informeres  om

følgende spørgsmål, hvis  disse er

relevante:

(i) bestemmelser om rygning,

(i i) at ryglænet skal være i

oprejst  posit ion  og bordet

klappet  op ,

(i i i) nødudgangenes  placering,

(iv) placering  og anvendelse  af

gulvmarkeringer,  som viser

hen ti l  nødudgangene,

(v) anbringelse  af  håndbagage,

(vi) begrænsninger i brugen af

bærbar t elektronisk udstyr

og

(vi i) placering  og indhold  af

sikkerhedsbrochuren,

Luftfartsforetagendet  skal udarbejde

procedurer  for befordring  af udviste  el ler

afviste personer  el ler personer  i forvaring for

at si kre f lyvemaskinens  og de

ombordværendes sikkerhed.  Luftfartø jschefen

skal  informeres, når de ovennævnte  p ersoner

medføres  om bord.

Luftfartsforetagendet  skal udarbejde

procedurer  for at  sikre,  a t passagererne er

placeret  således,  a t de  i t i l fælde  af,  a t en

nødevakuering er  påkrævet, bedst kan

medvirke  t i l  og i kke  hæmmer evakueringen af

flyvemaskinen.

Luftfartsforetagendet  skal si kre:
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og

(2) at passagererne får en demonstra tion

af følgende:

(i) brugen af  sikkerhedsbælter

og/el le r si kkerhedsseler,

herunder  hvordan

sikkerhedsbæltet og/el ler

sikkerhedsselen spændes  og

åbnes,

(i i) i l tudstyrets  placering og

anvendelse,  hvis  påkrævet

(se OPS 1.770 og OPS

1.775) . Passagererne  skal

også  informeres  om,  a t

rygning  er  forbudt,  når  der

anvendes i lt,  og

(i i i) redningsvestenes placering

og anvendelse , hvis

påkrævet  (se  OPS 1.825).

(c) Efter start

(1) at passagererne, hvis det er  relevant,

gøres opmærksomme på følgende:

(i) bestemmelser om rygning

og

(i i) brug af si kkerhedsbælter

og/el le r si kkerhedsseler.

(d) Før landing

(1) at passagererne, hvis det er  relevant,

gøres opmærksomme på følgende:

(i) bestemmelser om rygning,

(i i) brug af si kkerhedsbælter

og/el le r si kkerhedsseler,

(i i i) at ryglænet skal være i

oprejst  posit ion  og bordet

klappet  op ,

(iv) genanbringelse  af

håndbagage og

(v) begrænsninger i brugen af

bærbar t elektronisk udstyr.

(e) Efter landing

(1) at passagererne gøres opmærksomme

på følgende:

(i) bestemmelser om rygning

og

(i i) brug af si kkerhedsbælter

og/el le r si kkerhedsseler.

(f) at passagererne i  t i l fælde  af en

nødsituation under  f lyvning  inst rueres i

de  nødforanstaltninger,  som egner  sig

for de pågældende forhold.

OPS 1.290

Forberedelse af flyvning

(a) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

der  udfyldes en  operationel f lyveplan  for hver

planlagt f l yvning.

(b) Luftfartø jschefen må ikke påbegynde

en flyvning, medmindre han finder  det

godtg jort:

(1) at f l yvemaskinen er luftdygtig,

(2) at f l yvemaskinens  konfiguration er  i

overensstemmelse  med

konfigurationsafvigelsesl isten (CDL),

(3) at de instrumenter  og det udstyr, som

er nødvendigt,  for at  den pågældende

flyvning kan gennemføres,  er  t i l

rådighed i overenss temmelse med

Subpar t K og  L ,

(4) at instrumenter og udstyr er  i

funktionsdygtig  stand,  bortse t fra det,

der  er t i l ladt  i  henhold  t i l  MEL,

(5) at de dele af driftshåndbogen,  som er

nødvendige  for at  gennemføre

flyvningen,  e r t i l  rådighed,

(6) at de dokumenter,  yderl igere

oplysninger og  formularer,  som skal

være ti l  rådighed i henhold  t i l  OPS

1.125 og OPS 1.135,  forefindes  om

bord,
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(7) at aktuelle kort , diagrammer  og

ti lhørende dokumenter el ler  t i lsvarende

data  er  t i l  rådighed og dækker den

planlagte  operation  af  f lyvemaskinen

inklusive en eventuel afvigelse  fra  den

planlagte  rute,  som med rimelighed kan

forventes,

(8) at de faci l i teter  på  jorden og ground

services , som er nødvendige  for  den

planlagte  f lyvning, er  t i l  rådighed og

ti lstrækkelige ,

(9) at bestemmelserne  i driftshåndbogen

om kravene ti l  b rændstof, ol ie og  i lt og

om mindste sikre f lyvehøjde,

flyvepladsens  operative minima og

ti lgængeligheden af alternative

flyvepladser ,  hvor  det  er påkrævet , kan

overholdes for  den planlagte f lyvning,

(10) at lasten  er kor rekt  fordelt  og

forsvarl igt si kret,

(11) at f l yvemaskinens  masse  ved

påbegyndelsen af start rul les trækningen

er således, at  f lyvningen kan udføres i

overensstemmelse  med Subpart  F  t i l  I,

afhængigt  af,  hvad der  er gældende,

og

(12) at eventuelle  operationelle

begrænsninger ud  over de

begrænsninger, der er  fastsat  i

underpunkt (9)  og (11) ovenfor, kan

overholdes.

OPS 1.295

Valg af flyvepladser

(a) Luftfartsforetagendet  skal ved

planlægning af en fl yvning  udarbejde

procedurer  for valg  af

destinationsfl yvepladser  og/el ler  alternative

flyvepladser i  overensstemmelse  med OPS

1.220.

(b) Luftfartsforetagendet  skal i  den

operationelle f l yveplan vælge og specif icere

en alternativ  startf lyveplads,  hvis  det  ikke er

muligt  a t vende ti lbage ti l

afgangsflyvepladsen af  ve jr- el ler

driftsmæssige årsager.  skal  befinde  sig  inden

for:

(1) For tomotorede flyvemaskiner enten:

(i) en  times flyvetid  ved marchfart  med

en motor ude af  drift  ifølge

flyvehåndbogen (AFM) under

standardforhold i  vinds ti l le baseret

på  den fak tiske startmasse el ler

(i i) to t imer  el ler  t iden ti l  den godkendte

alternative  ETOPS-flyveplads,

afhængigt  af,  hvi l ken  der er  kortest,

ved marchfart  med en motor ude af

drift ifølge AFM under

standardforhold i  vinds ti l le for

flyvemaskine r  og besætninger, der er

godkendt  t i l  ETOPS, el ler

(2) to t imers f l yvetid ved marchfar t med en

motor  ude af drift ifølge  AFM under

standardforhold i  vinds ti l le baseret på

den faktiske s tartmasse  for tre - og

firemotorede flyvemaskiner,  og

(3) hvis  AFM ikke indeholder en marchfart

med en motor ude af  drift,  skal den

hastighed,  der anvendes  ved

beregningen, være den hastighed,  der

opnås  med de(n)  resterende motor(er)

indsti l let  t i l  maksimal kontinuerl ig

motorydelse .

(c) Luftfartsforetagendet  skal vælge

mindst  en  alternativ  destina tion  for  hver IFR-

flyvning, medmindre:

(1) både:

(i) varigheden af den planlagte  f lyvning

fra start  t i l  l anding i kke  overs tiger 6

timer,  og

(i i) der  er to særski lte  landingsbaner t i l

rådighed på  destina tionen og de

fremherskende ve jrforhold  er

således,  at indflyvningen fra  den

relevante  minimumssektorhøjde og

landingen kan udføres  i VMC i

perioden fra  en  time før  t i l  en  t ime

efter  det forventede tidspunkt  for

ankomst t i l  destinationen,

el ler
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(2) destinationen er  fjerntbeliggende,  og der

ikke f indes nogen egnet alte rnativ

destination .

(d) Flyselskabet  skal vælge  to alternative

destinationer , når de  relevante  vej rrapporter

el ler -forudsigelser for  destina tionen el ler  en

kombination deraf angiver:

(1) At ve jrforholdene i en periode fra 1  t ime

før t i l  1  t ime efte r det forventede

ankomsttidspunkt  vi l  være dårl igere end

de gældende mindstekrav  t i l  planlægning

eller

(2) når  der  ikke forel igger  meteorologiske

oplysninger.

(e) Luftfartsforetagendet  skal angive

eventuelle krævede alternative f lyvepladser  i

den operationelle  f lyveplan.

OPS 1.297

Planlægningsminima for IFR-flyvninger

(a) Planlægningsminima for

startalternativer. Luftfar tsfore tagendet må

ikke vælge en  flyveplads  som alternativ

startf lyveplads , medmindre  de  aktuelle

ve jrrappor ter  el ler -udsigter  el l er en given

kombination heraf  viser,  at  ve jrforholdene i

løbet  af en  periode , der  begynder  1  t ime før

og slutter  1 t ime ef ter  det  forventede

tidspunkt for  ankomst  t i l  f lyvepladsen, vi l

svare  t i l  el ler være bedre end de gældende

mindstekrav  t i l  landing, der er  fastsat  i

overensstemmelse  med OPS 1.225.

Skydækkehøjden skal  tages i  betragtning , hvis

de  eneste muligheder for  indflyvning er  ikke-

præcisions-  og/el ler  cirkl ingindflyvning . Der

skal  tages hensyn ti l  eventuelle

begrænsninger i forbindelse  med operationer

med en motor ude af  drift.

(b) Planlægningsminima for des tinations-

og alternative  destinationsflyvepladser .

Luftfartsforetagendet  må kun vælge

destinationsfl yvepladsen og/el ler  alternativ(e)

destinationsfl yveplads(er),  når  de  aktuelle

ve jrrappor ter  el ler -udsigter  el l er en given

kombination heraf  viser,  at  ve jrforholdene i

løbet  af en  periode , der  begynder  1  t ime før

og slutter  1 t ime ef ter  det  forventede

tidspunkt for  ankomst  t i l  f lyvepladsen, vi l

svare  t i l  el ler være bedre end nedenstående

gældende planlægningsminima:

(1) planlægningsminima for en

destinationsfl yveplads:

(i) RVR/sigtbarhed angivet  i

overensstemmelse  med OPS 1.225 og

(i i) skydækkehøjden er  l ig med el ler  over

MDH ved ikke-præcisions- el ler

cirkl ingindflyvning  og

(2) planlægningsminima for alternativ(e)

destinationsfl yveplads(er):

Tabel 1

Planlægningsminima – en-route og alternative
destinationsflyvepladser

Indflyvningstype Planlægningsminima

Kat. II og III Kat. I (Note 1)

Kat. I Ikke-præcision
(note 1 & 2)

Ikke-præcision Ikke-præcision
(note 1 & 2) plus
200 ft/1000 m

Cirkling Cirkling

Note 1  RVR.

Note 2 . Skydækkehøjden skal være l ig  med

eller over  MDH.

(c) Planlægningsminima for en alte rnativ

flyveplads  en-route.  Luftfartsforetagendet  må

ikke vælge en  flyveplads  som alternativ

flyveplads  en-route,  medmindre  de aktuelle

ve jrrappor ter  el ler -udsigter  el l er en given

kombination heraf  viser,  at  ve jrforholdene i

løbet  af en  periode , der  begynder  1  t ime før

og slutter  1 t ime ef ter  det  forventede

tidspunkt for  ankomst  t i l  f lyvepladsen, vi l

være l ig med el ler bedre  end

planlægningsminima i overensstemmelse  med

ovenstående tabel  1.

(d) Planlægningsminima for en alte rnativ

ETOPS-flyveplads en-route.

Luftfartsforetagendet  må ikke vælge en

flyveplads  som alternativ ETOPS-flyveplads
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en-route, medmindre de  ak tuelle

ve jrrappor ter  el ler -udsigter  el l er en given

kombination heraf  viser,  at  ve jrforholdene i

løbet  af en  periode , der  begynder  1  t ime før

og slutter  1 t ime ef ter  det  forventede

tidspunkt for  ankomst  t i l  f lyvepladsen, vi l

være l ig med el ler bedre  end de

planlægningsminima,  der  foreskrives  i

nedenstående tabel  2,  og i overenss temmelse

med luftfartsforetagendets  ETOPS-

godkendelse.

Tabel 2

Planlægningsminima – ETOPS

Indflyvnin
gstype

Planlægningsminima

(Krav til RVR/sigtbarhed & skydækkehøjde, hvis
relevant)

Flyveplads med

mindst 2
særskilte
indflyvningsproc
edurer baseret
på 2 særskilte
hjælpemidler til
betjening af 2
særskilte
landingsbaner
(se IEM OPS
1.295 cc) (i) (ii))

mindst 2 særskilte
indflyvningsprocedurer
baseret på 2 særskilte
hjælpemidler til
betjening af 1
landingsbane

eller

mindst 1
indflyvningsprocedure
baseret på 1
hjælpemiddel til
betjening af 1
landingsbane

Præcisionsin
dflyvning
kat. II, III
(ILS, MLS)

Minima for
præcisionsindfly
vning kat. I

Minima for ikke-
præcisionsindflyvning

Præcisionsin
dflyvning
kat. I (ILS,
MLS)

Minima for ikke-
præcisionsindfly
vning

Minima for cirkling
eller, hvis disse ikke
foreligger, minima for
ikke-
præcisionsindflyvning
plus 200 ft/1000 m

Ikke-
præcisionsin
dflyvning

Det laveste af
minima for ikke-
præcisionsindfly
vning plus 200
ft/1000 m eller
minima for
cirkling

Det højeste af minima
for cirkling eller
minima for ikke-
præcisionsindflyvning
plus 200 ft/1000 m

Cirklingindfl
yvning

Minima for cirkling

OPS 1.300

Indlevering af ATS-flyveplan

OPS 1.305

Påfyldning/udtømning af brændstof,
mens passagererne er ved at gå om bord,
er om bord el ler er ved at gå fra borde

(se bi lag  1.305 ti l  OPS

1.001)

OPS 1.307

Påfyldning/udtømning af wide-cut-
brændstof

Luftfartsforetagendet  skal si kre, at  en

flyvning i kke  påbegyndes,  medmindre  der  er

indleveret en ATS-flyveplan  el ler indleveret

ti lstrækkelige  oplysninger t i l ,  a t

alarmeringst jenesterne  om nødvendigt  kan

aktiveres.

Flyselskabet  skal si kre, at  der  ikke

påfyldes/udtømmes Avgas el ler  brændstof af

wide-cut typen på flyet  (f.eks.  Jet-B el ler

t i lsvarende), el ler  hvis  en  blanding af disse

brændstoftyper forekommer,  når  passagererne

er ved a t gå  om b ord,  er om bord el ler  e r ved

at gå fra borde.  Der skal  i  al le andre  t i l fælde

træffes  de fornødne foranstaltninger, og

flyvemaskinen skal være ti lstrækkelig t

bemandet  med kvalif iceret personale, der er

parat  t i l  at i værksætte og lede  en  evakuering

af f lyvemaskinen på  den mest praktiske  og

hurtigst  mulige  måde.
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OPS 1.310

Besætningsmedlemmer på stationer

(a) Flyvebesætningsmedlemmer

(1) Under  start og  landing  skal hvert

f lyvebesætningsmedlem,  som er pålagt

cockpi ttjeneste,  være på sin s tation.

(2) I al le andre  faser af f lyvningen skal

ethvert  f lyvebesætningsmedlem,  som er

pålagt  cockpit tjeneste,  forbl ive  på  sin

station,  medmindre den pågældendes

fravær er  påkrævet for  at udføre

vedkommendes pl igter i  forbindelse  med

flyvningen el ler  fo r  a t dække fysiologiske

behov under  forudsætning af, at  mindst

en  behørig t kval if ice re t pi lot t i l  enhver

tid forbl iver ved flyvemaskinens

styreudstyr.

(b) Kabinebesætningsmedlemmer . På  al le

dæk i  f lyvemaskinen, hvor der opholder  sig

passagerer,  skal de påkrævede

kabinebesætningsmedlemmer  sidde  på  deres

anviste s tationer under  start  og  landing , og

når  luftfartø jschefen sk ønner det nødvendigt

af sikkerhedshensyn.

OPS 1.315

Udstyr til nødevakuering

OPS 1.320

Sæder, sikkerhedsbælter og -seler

(a) Besætningsmedlemmer

(1) Under  start og  landing , og når

luftfartø jschefen sk ønner det nødvendigt

af sikkerhedshensyn, skal  hvert

besætningsmedlem være behørigt  sik ret

med de  ti l  rådighed værende

sikkerhedsbælter og  -seler.

(2) I andre faser  af f lyvningen skal hver t

f lyvebesætningsmedlem i cockpit te t

holde sit  sikkerhedsbælte fas tspændt,

når  vedkommende befinder  sig på sin

station.

(b) Passagerer

(1) Før s tar t og  landing,  under taxying , og

når  det  skønnes  nødvendigt  af

sikkerhedshensyn, skal luftfartø jschefen

sikre,  at al le  passagerer om bord

befinder sig i et  sæde el ler  en kø je med

sikkerhedsbæltet el ler  sikkerhedsselen

behørigt fastspændt, hvor  en  sådan

findes .

(2) Luftfartsforetagendet  skal påse,  og

luftfartschefen skal si kre, at  f lere

passagerer i  é t f lysæde kun ti l lades i

særlige  sæder og udelukkende

forekommer i  forbindelse  med en voksen

og et  barn,  som er  behørig t si kre t med et

supplerende bælte  el ler andet

fastspændingsudstyr.

OPS 1.325

Sikring af passagerkabine og pantry(er)

(a) Luftfartsforetagendet  skal udarbejde

procedurer  for at  sikre,  a t al le  udgange el ler

f lugtve je er uden forhindringer  før  taxying,

start  og landing.

(b) Luftfartø jschefen skal si kre , at  alt

uds tyr  og al bagage er  behørigt  sik ret  før

start  og landing,  og  når  det te  skønnes

nødvendig t af si kkerhedshensyn.

OPS 1.330

Nødudstyrets t ilgængelighed

Luftfartsforetagendet  skal udarbejde

procedurer  for påfyldning/udtømning af wide-

cut -brændstof (f.eks.  Jet B  el le r t i lsvarende),

hvis  dette  er  påkrævet.

Luftfartsforetagendet  skal udarbejde

procedurer  for at  sikre,  a t et  udstyr  t i l

nødevakuering, der automatisk folder  sig  ud,

er armeret før taxying , start  og landing,  når

det  er si kker t og praktisk  muligt.

Luftfartø jschefen skal si kre , at  det  relevante

nødudstyr t i l  stadighed er let t i lgængeligt  t i l

umiddelbar  anvendelse.
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OPS 1.335

Rygning om bord

(a) Luftfartø jschefen skal si kre , at  det

ikke er  t i l lad t nogen om bord at  ryge:

(1) når  det te  skønnes  nødvendigt  af

sikkerhedshensyn,

(2) mens flyvemaskinen er  på jorden,

medmindre  det te  specif ik t er  t i l ladt  i

overensstemmelse  med de  procedurer,

der  er fastsa t i  driftshåndbogen,

(3) uden for  de  anviste  rygeområder , i

gangene og på  toi letterne ,

(4) i lastrum og/eller  andre  områder,  hvor

der  transporteres  fragt,  som ikke er

opbevaret  i  f lammebestandige beholdere

eller dækket af f lammesikret kanvas og

(5) i de  områder  af kabinen, hvor  der  er

i ltt i l førsel.

OPS 1.340

Vejrforhold

(a) Under  en IFR-flyvning  må

luftfartø jschefen ikke:

(1) påbegynde starten el ler

(2) fortsætte  ud over  det  punkt, hvorfra der

gælder  en  revideret  f lyveplan i  t i l fælde

af genplanlægning under  f lyvningen,

medmindre  der  forel igger oplysninger,  som

viser,  at de forventede ve jrforhold  på

destinationen og/el ler  de(n)  k rævede

alternative  f lyveplads(er) , som foreskrives i

OPS 1.295,  er  l ig  med el ler  bedre end de i

OPS 1.297 fastsatte planlægningsminima.

(b) Under  en IFR-flyvning  må

luftfartø jschefen ikke  fortsætte ud over:

(1) beslutningspunkte t, når

beslutningspunktproceduren anvendes,

el ler

(2) det  forudbestemte punkt,  når  proceduren

for det  forudbestemte  punkt anvendes,

medmindre  der  forel igger oplysninger,  som

viser,  at de forventede ve jrforhold  på

destinationen og/el ler  de krævede alternative

flyvepladser,  som foreskrives  i OPS 1.295,  e r

l ig med el ler  bedre  end de gældende

operative minima ti l  f lyvepladsen, som er

fastsa t i  OPS 1.225.

(c) På  IFR-flyvninger  må

luftfartø jschefen ikke  fortsætte mod den

planlagte  destinationsfl yveplads, medmindre

de senest  t i lgængelige  oplysninger  viser,  a t

ve jrforholdene på  destinati onen el ler  mindst

én  alternativ  destinationsfl yveplads  på  det

forventede ankomsttidspunkt  svarer t i l  el l er er

bedre end de planlægningsmæssigt  gældende

operative minima ti l  f lyvepladsen.

(d) Ved en VFR-flyvning må

luftfartø jschefen ikke  påbegynde starten,

medmindre  de  aktuelle vejrrappor ter el ler  en

kombination af ak tuelle  rapporter  og

ve jrudsigter viser , at  ve jrforholdene langs

ruten  el ler  den del af ruten,  der  skal f lyves i

henhold  t i l  VFR, på  det  pågældende tidspunkt

er af en sådan beskaffenhed, at  det  e r muligt

at overholde  disse regler.

OPS 1.345

Is og andre forurenende stoffer

(a) Luftfartsforetagendet  skal udarbejde

procedurer,  som skal  følges , når det er

nødvendig t at  fore tage afisning og

forebyggelse  af  isdannelse  og hermed

forbundne inspektioner af

f lyvemaskinen(erne) på jorden.

(b) En luftfartøjschef må ikke  påbegynde

starten, medmindre de  udvendige overflader

er fr i  fo r eventuelle forekomster,  som kan

have negativ indvirkning  på fl yvemaskinens

ydeevne og/el ler s tyrbarhed, dog bortset  fra

det , der er t i l ladt  i  f l yvehåndbogen.

(c) En luftfartøjschef må ikke  påbegynde

en flyvning under kendte  el ler  forventede
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isforhold,  medmindre  f lyvemaskinen er

cer tif iceret  og  udstyret  t i l  at klare  sådanne

forhold .

OPS 1.350

Brændstof- og olieforsyning

OPS 1.355

Startforhold

OPS 1.360

Anvendelse af startminima

OPS 1.365

Minimumsflyvehøjder

OPS 1.370

Simulerede unormale situat ioner under
flyvning

OPS 1.375

Brændstofstyr ing under flyvning

(se bi lag  1.375 ti l  OPS

1.001)

(a) Luftfartsforetagendet  skal udarbejde

en procedure  for at  sikre,  a t der  under

flyvningen udføres brændstofcheck og

brændstofstyring.

(b) Luftfartø jschefen skal si kre , at  den

mængde brugbart  brændstof,  der  er t i lbage

under f l yvning,  ikke er mindre  end den

mængde brændstof,  som er nødvendig for  a t

fortsætte  t i l  en  f lyveplads,  hvor  der  kan

foretages en sikker  landing  med det  endelige

reservebrændstof, der er  t i lbage.

(c) Luftfartø jschefen skal erklære, at  der

forel igger  en  nødsituation , når det faktiske

brugbare brændstof  om bord er  mindre end

det  endelige  reservebrændstof.

OPS 1.385

Anvendelse af supplerende i lt

OPS 1.390

Kosmisk stråling

(a) Aktiv overvågning

(1) Et luftfa rtsforetagende må ikke  operere

en flyvemaskine  over  15.000 m (49.000

En luftfartøjschef må ikke  påbegynde en

flyvning, medmindre han finder  det  godtgjort,

at f l yvemaskinen medfører  mindst  den

planlagte  mængde brændstof  og  ol ie  t i l  at

gennemføre  f lyvningen sikker t, under  hensyn

ti l  de forventede flyveforhold.

Inden starten  påbegyndes, skal

luftfartø jschefen sikre sig, at  ve jre t på

flyvepladsen og forholdene på  den s tar tbane,

der  påregnes anvendt, ifølge  de oplysninger,

han har  t i l  rådighed, i kke  skulle  forhindre  en

sikker  sta rt og  afgang.

Inden starten  påbegyndes, skal

luftfartø jschefen sikre sig, at  RVR el ler

sigtbarheden i f lyvemaskinens s tar tre tning

svarer  t i l  el ler  er  bedre end det  gældende

minimum.

Luftfartø jschefen el ler  den pi lot,  t i l  hvem

udførelsen  af  f lyvningen er blevet

uddelegeret,  må ikke  f lyve  under  de  angivne

minimumshøjder,  undtagen når dette er

nødvendig t ved start  og  landing .

Luftfartsforetagendet  skal udarbejde

procedurer  for at  sikre,  a t unormale

situationer  el le r nødsituationer, der kræver

anvendelse  af dele  af  el ler  al le procedurerne

for unormale situationer  el l er nødsituationer

og simulering  af IMC med kunstige  midle r,

ikke udføres  under erhvervsmæssige

lufttransportf l yvninger.

Luftfartø jschefen skal si kre , at

f lyvebesætningsmedlemmer,  der  udfører

opgaver , som er vig tige for  en  sikker

operation  af  f lyvemaskinen under f lyvning,

kontinuerl igt  anvender  supplerende i lt, hvis

kabinehøjden overstiger  10.000 ft i  en  periode

på over  30 minutter,  og  hvis  kabinehø jden

overstiger  13.000 ft.
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ft), medmindre det i  OPS 1 .680 angivne

udstyr  er anvendeligt  og

(2) luftfartø jschefen el ler  den pi lot,  t i l  hvem

udførelsen  af  f lyvningen er blevet

uddelegeret,  skal  indlede  en  nedstigning

så hurtig t, som det er  praktisk  muligt,

når  grænseværdierne,  som er fastsa t i

driftshåndbogen, overstiges .

(b) Passiv overvågning

(1) vurdere bes trål ingen af besætningen

(2) ti lrettelægge besætningens

arbejdsskemaer,  hvor  det er prak tisk

muligt,  så  bes trål ingen holdes under  6

mSv pr.  år

(3) informere  besætningen om den

sundhedsrisiko , som er forbundet med

den sandsynlige  best rål ing

(4) sikre,  at arbe jdsskemaerne for  kvindelige

besætningsmedlemmer , når de

pågældende har  underret te t

luftfartsforetagendet  om,  at de er

gravide,  holder den ti lsvarende dosis for

fostret  så  lav,  som det  med rimelighe d er

muligt,  og i al le  t i l fælde sikre , at  dosen

ikke overstiger  1  mSv i den resterende

del af gravidite ten

(5) sikre,  at der føres  journaler  over  hvert

berørt  f lyve-  el ler

kabinebesætningsmedlem, når det

skønnes  sandsynligt,  at r isi koen for

best rål ing  vi l  overstige  6  mSv pr . år,  og

sikre,  at der føres  passende lægelig

kontrol.

OPS 1.395

Sporing af jordens nærhed

OPS 1.400

Indflyvnings- og landingsforhold

OPS 1.405

Indflyvningens påbegyndelse og
fortsættelse

(a) Luftfartø jschefen el ler  den pi lot,  t i l

hvem flyvningens udførelse er  uddelegeret,

kan påbegynde en instrumentindflyvning

uanset  den rapporterede RVR /sig tbarhed,  men

indflyvningen må ikke for tsættes  ud  over  det

ydre  markeringsfy r el ler  en  ti lsvarende

posit ion , hvis den rapporterede

RVR/sigtbarhed er lavere end de gældende

minima.

(b) Hvor der i kke  forel igger RVR,  kan

luftfartø jschefen udlede en  RVR-værdi ved at

konvertere den rapporterede sigtbarhed i

overensstemmelse  med underpunkt  (h) i bi lag

1 ti l  OPS 1.430.

(c) Såfremt  den rappor terede

RVR/sigtbarhed falder  t i l  under det gældende

minimum, efter  at det ydre markeringsfyr  el le r

en  ti lsvarende posit ion i  overensstemmelse

med ovenstående punkt  (a)  er  passeret,  kan

luftfartø jschefen fortsætte  indflyvningen ti l

DA/H el ler MDA/H.

(d) Såfremt  der  ikke f indes  et ydre

markeringsfyr  el ler  en  ti lsvarende posit ion,

Luftfartsforetagendet  skal tage  hensyn ti l

f lyvebesætningens og kabinebesætningens

risiko for  kosmisk  strål ing under f l yvninge n og

skal  træffe følgende foranstaltninger  for  de

besætningsmedlemmer , som kan bl ive  udsat

for bestrål ing med mere end 1 mSv pr.  år:

Hvis  e t f lyvebesætningsmedlem opdager  el ler

et te rrænnærhedsadvarselssystem sporer,  a t

afstanden ti l  jo rden er uacceptabel,  skal

luftfartø jschefen el ler  den pi lot,  t i l  hvem

udførelsen  af  f lyvningen er uddelegeret, si kre,

at der s traks  iværksættes  korrigerende

handling  for at  etable re  sikre  f lyveforhold .

Før indflyvning  ti l  landing  påbegyndes skal

luftfartø jschefen sikre sig, at  ve jre t på

flyvepladsen og forholdene på  den

landingsbane,  der  påregnes anvendt , i kke

ifølge de  oplysninger, han har  t i l  rådighed,

skulle forhindre sikker  indflyvning , landing

eller overskydning ud fra de oplysninger om

ydeevne, der er  indeholdt i  driftshåndbogen.
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skal  luftfa rtø jschefen t ræffe  beslu tning  om at

fortsætte  el le r opgive  indflyvningen før

nedstigning  ti l  under 1000 ft  over

flyvepladsen i de t endelige

indflyvningssegment.

(e) Pi loten kan fortsætte  indflyvningen

under DA/H el ler  MDA/H,  og  landingen kan

fuldføres , forudsat  at den krævede visuelle

reference etableres ved DA/H el le r MDA/H og

opretholdes.

OPS 1.410

Operat ionelle procedurer –
tærskelkrydsningshøjde

OPS 1.415

Rejselogbog

OPS 1.420

Hændelsesrapportering

(a) Flyvehændelser

(1) En flyvemaskines  luftfartsforetagende

eller luftfar tøjschef  skal t i l  Myndigheden

indgive en rappor t om enhver hændelse,

der  har  el ler kunne have  bragt

flyvningens  sikkerhed i fare .

(2) Rapporterne  skal afsendes  inden for  72

timer efter hændelsen, medmindre

særlige  omstændigheder  forhindrer

det te .

(b) Tekniske defekter og  overskridelse af

tekniske begrænsninger. Luftfar tøjschefen

skal  sikre,  a t al le tekniske defekter og

overskridelser  af  tekniske  begrænsninger,

som forekommer, mens den pågældende er

ansvarl ig for  f lyvningen,  registreres i

f lyvemaskinens tekniske log.

(c) Luft trafi khændelser.  Luftfartø jschefen

skal  indgive  en  rapport  om lufttrafikhændelser

i overenss temmelse med ICAO PANS RAC,

hver  gang en flyvemaskine under  f lyvning  har

været  bragt i  fare af:

(1) en nær-koll ision  med en anden fl yvende

anordning el ler

(2) lufttrafi kt jenesters el ler

f lyvebesætningens mangelfulde

lufttrafi kprocedurer el ler  manglende

overholdelse  af gældende procedurer

el ler

(3) svigtende ATS-faci l i teter.

(d) Fuglerisici  og  sammenstød med fugle

(1) Luftfartø jschefen skal straks informere

den relevante jordstation , hvis der

observeres en potentiel  fuglerisiko.

(2) Luftfartø jschefen skal efte r landingen

indgive en skrift l ig rappor t om

sammenstød med fugle,  såfremt  den

flyvemaskine,  som han er  ansvarl ig for,

kommer  ud for  sammenstød med fugle.

(e) Nødsituationer  under f lyvninger  med

farl igt gods om bord . Hvis der  forekommer en

nødsituation under  f lyvningen, og  situationen

ti l lader  det , skal luftfartø jschefen informere

de relevante lufttrafikt jenester  om eventuelt

farl igt gods om bord .

(f) Ulovlig handling . Luftfartøjschefen

skal  efter  e t t i l fælde  af ulovl ig handling om

bord på  en  flyvemaskine hurtigs t muligt

indgive en rappor t t i l  den lokale Myndighed

og/elle r Myndigheden.

(g) Uregelmæssigheder  i jord- og

navigationsfaci l i teter  samt fa rl ige  situationer.

Luftfartø jschefen skal hurtigst  muligt

informere  den relevante  jords tation,  såfremt

der  under f lyvning opstår  en  potentiel farl ig

situation  så  som:

(1) en uregelmæssighed i en  jord- el ler

navigationsfaci l i tet  el l er

(2) et meteorologisk fænomen el ler

Luftfartsforetagendet  skal udarbejde

operationelle procedurer,  som er  beregnet t i l

at si kre, at  en  flyvemaskine,  der  anvendes  ti l

at udføre  præcisionsindflyvninger , krydser

tærskelen  med en sikker margin  med

flyvemaskinen i  landingskonfigura tion  og -

sti l l ing.

Luftfartø jschefen skal si kre , at  re jseloggen

udfyldes.



43

(3) en sky  af vulkansk aske  el ler

(4) høj t s trål ingsniveau.

is encountered during  fl ight .

OPS 1.425

Havarirapporter ing

(a) Luftfartsforetagendet  skal udarbejde

procedurer  for at  sikre,  a t den nærmeste

relevante  Myndighed på  den hurtigst mulige

måde informeres om ethvert  havari, som

involverer  f lyvemaskinen,  og  som medfører

død el ler alvorl ig kvæstelse (som defineret  i

ICAO bilag  13)  af  personer el ler  væsentl ig

beskadigelse  af f lyvemaskinen el ler  af

ejendele.

(b) Luftfartø jschefen skal t i l

Myndigheden indgive en  rappor t om enhver

ulykke  om bord,  der  medfører  død el ler

alvorl ig  kvæstelse  af  en  person om bord,

mens han var  ansvarl ig  for  f lyvningen.

Bilag  1  t i l  OPS 1.270

Anbringelse af bagage og fragt

(1) Hver  genstand,  der befordres  i kabinen,

må kun anbringes på  et s ted,  som er

istand ti l  a t fas tholde den,

(2) massebegrænsninger,  som er  ski ltet  på

eller i  nærheden af stuverum,  må ikke

overskrides,

(3) anbringelse  under  sædet må ikke

anvendes, medmindre sædet  er  udstyret

med en fastholdelsesstang,  og  bagagen

har  en  sådan størrelse,  at  den kan

fastholdes på  en  ti lfredssti l lende må de af

det te  udstyr ,

(4) genstande må ikke  anbringes på  toi le tter

el ler op  mod skot ter, der i kke  kan

fastholde genstandene ved

fremadgående, sidelæns el ler

opadgående bevægelser , medmindre

skotterne er  forsynet  med et  ski lt, der

angiver  den største masse, der må

placeres der,

(5) bagage og fragt, der er  placeret i  skabe,

må ikke  have  en  stør relse, som

forhindrer, at  døre  med smæklås kan

lukkes sikkert ,

(6) bagage og fragt må ikke  placeres,  hvor

det  kan hindre  adgang ti l  nødudstyr,  og

(7) der  skal  udføres check  før s tar t, før

landing og,  når  luftfa rtø jschefen tænder

ski ltene med spænd sikkerhedsbælte t

(el ler på anden måde beordrer  det te),

for a t si kre , at  bagagen er  anbragt,  hvor

den ikke  kan hindre evakuering af

flyvemaskinen el ler  forårsage kvæstelse

ved at  falde  ned (el ler  ved anden

bevægelse),  afhængigt  af,  hvad der  er

relevant for  den pågældende fase af

f lyvningen.

Bilag  1  t i l  OPS 1.305

Påfyldning/udtømning af brændstof,
mens passagererne er ved at gå om bord,
er om bord el ler er ved at gå fra borde

(1) Der skal  opholde  sig  en  kvalif iceret

person på  et  angivet  sted  under

påfyldning af brændstof, mens

passagererne  er om bord. Den

pågældende kvalif icerede person skal

være i stand ti l  a t håndtere

nødprocedurer i  forbindelse  med

brandbeskyt telse og  brandslukning,

håndtere  kommunikationsudstyr og

iværksætte  og lede en evakuering.

(2) Besætning,  personale og  passagerer skal

adviseres  om,  a t der vi l  ske

påfyldning/udtømning af brændstof.

Et luftfa rtsforetagende, som udarbe jder

procedurer  for at  sikre,  a t håndbagage og

fragt  er forsvarl igt  og  sikkert  anbragt,  skal

ved udarbejdelsen af procedurerne tage

følgende i  betragtning:

Luftfartsforetagendet  skal udarbejde

operationelle procedurer for

påfyldning/udtømning af brændstof,  mens

passagerne er ved a t gå  om bord , er om bord

eller er  ved at  gå fra borde, for  at si kre, at

der  træffes følgende forholdsregler:
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(3) Skiltet  ‘spænd sikkerhedsbæl tet ' skal

være slukket .

(4) Skiltet  ‘RYGNING FORBUDT' skal være

tændt  t i l l ige  med den indvendige

belysning , så nødudgangene kan

identif iceres.

(5) Passagererne  skal informeres om, at

sikkerhedsbælterne  skal spændes  op, og

at rygning er forbudt.

(6) Der skal  være ti lstrækkeligt  kval if iceret

personale  om bord,  som skal være

forberedt på en ø jeblikkel ig

nødevakuering.

(7) Såfremt  der  registreres brændstofdampe

inde i f l yvemaskinen, el ler  der opstår

andre faresituationer  under

påfyldning/udtømning af brændstof,  skal

denne straks stoppes .

(8) Jordområdet  under de udgange, der er

beregnet  t i l  nødevakuering og ti l

udfoldelse af sl idsker, skal holdes fr i .

(9) Der skal  træffes foranstaltninger  med

henblik på en  sikker  og  hur tig

evakuering.

Bilag  1  t i l  OPS 1.375

Brændstofstyr ing under flyvning

(a) Brændstofcheck under  f lyvning

(1) Luftfartø jschefen skal si kre , at  der

udføres  brændstofcheck  med

regelmæssige  mellemrum under

flyvningen.  Det  resterende brændstof

skal  registreres og evalueres  me d henbli k

på:

(i) at sammenligne  det  faktiske  forbrug

med det  planlagte  forbrug,

(i i) at kontrol lere, at  det  resterende

brændstof er t i lstrækkelig t t i l  at

fuldføre  f lyvningen,  og

(i i i) at bestemme, hvor  meget brændstof

der  forventes  at  være ti lbage ved

ankomsten ti l  destina tionen.

(2) De relevante  brændstofdata  skal

registreres.

(b) Brændstofstyring under  f lyvningen.

Hvis  e t brændstofcheck under  f lyvningen

viser,  at det brændstof ,  der  forventes at  være

ti lbage ved ankomsten ti l  destinationen,  er

mindre end det  krævede alternative

brændstof plus  det  endelige

reservebrændstof, skal luftfartø jschefen

medregne trafikken og de  fremherskende

operationelle forhold på

destinationsfl yvepladsen,  langs

omdirigeringsruten  ti l  en alte rnativ f lyveplads

og på  den alternative des tinationsflyveplads,

når  han beslu tte r at  fortsætte t i l

destinationsfl yvepladsen el ler  at omdirigere

for derved at  lande med mindst det  endelige

reservebrændstof.

(c) Såfremt  e t brændstofcheck  under

flyvning ti l  en isoleret destinationsflyveplads

viser,  at det brændstof ,  der  forventes at  være

ti lbage på det sidst mulige

omdirigeringspunkt,  er  mindre end summen

af:

(1) brændstoffet  t i l  omdirigering ti l  en

alternativ  en-route f lyveplads,  der  er

valgt i  overensstemmelse  med OPS

1.297(c),

(2) beredskabsbrændstoffe t og

(3) det  endelige  reservebrændstof,

skal  luftfa rtø jschefen enten:

(i) omdirigere el ler

(i i) fortsætte  t i l  destina tionen under

forudsætning af, at  der  e r to særski lte

landingsbaner  t i l  rådighed på

destinationen,  og  at de forventede

ve jrforhold  på  destinationen er i

overensstemmelse  med de  vej rforhold,

der  er angive t for  planlægning i  OPS

1.297(b)(1).
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SUBPART E

OPERATIONER UNDER ALLE
VEJRFORHOLD

OPS 1.430

Flyvepladsens operative minima -
Generelt

(se bi lag  1.430 ti l  OPS

1.001)

(a) Luftfartsforetagendet  skal for  hver

flyveplads,  der  planlægges  anvendt,  fastsætte

operative minima for f l yvepladsen,  som ikke

er lavere end de  værdier,  der  er  angivet  i

bi lag  1.  Metoden for  fastlæggelse af disse

minima skal kunne godkendes af

Myndigheden. Disse  minima må ikke  være

lavere end de minima, der  måtte bl ive fastsat

af det  land, hvori f l yvepladsen er  bel iggende,

medmindre  de  specif ikt  er godkendt af den

pågældende sta t.

Note: Ovenstående punkt forhindrer  ikke , at

der  under f lyvning en beregnes minima

for en  ikke-planlagt  alternativ

flyveplads,  såfremt  denne beregning

udføres  i overensstemmelse  med en

godkendt  metode.

(b) Ved fastsættelse  af de  operative

minima for f lyvepladsen, som skal gælde for

en  given operation,  skal luftfar tsfore tagendet

i fuld  udstrækning tage følgende i

bet ragtning:

(1) Flyvemaskinens type , ydeevne og

bet jeningsegenskaber,

(2) flyvebesætningens sammensætning,

kompetence  og erfaring,

(3) dimensioner  og karakterist ika  for de

start - og landingsbaner, som måt te  bl i ve

valgt t i l  anvendelse,

(4) de  disponible  visuelle og  ikke-visuelle

ground-hjælpesys temers  t i lstrækkelighed

og ydeevne,

(5) det  disponible  udstyr  på  f lyvemaskinen ti l

navigation og/el ler  styring af f lyvebanen,

afhængigt  af,  hvad der  er relevant ,  under

start , indflyvning, f l are , landing,

udrulning og overskydning,

(6) forhindringerne  i de  indflyvnings-,

overskydnings- og  opstigningsområder,

som kræves for  a t udføre  nødprocedurer

og for  den fornødne klarering,

(7) den hindringsfrie hø jde/højden for

instrumentindflyvningsprocedurerne og

(8) midlerne  ti l  at  bestemme og rapportere

om ve jrforhold.

(c) De i denne Subpar t om talte  kategorier  af

f lyvemaskiner  skal beregnes  i

overensstemmelse  med den metode, der

er angive t i  bi lag 2  t i l  OPS 1.430(c).

OPS 1.435

Terminologi

(1) Cirkl ing . Den visuelle fase  af en

instrumentindflyvning med henblik  på at

bringe  flyet  i  posit ion  t i l  landing på  en

landingsbane,  hvis  placering i kke  er

egnet t i l  direkte  indflyvning.

(2) Procedurer  ved dårl ig sig tbarhed (LVP).

Procedurer,  der  anvendes  på  en

flyveplads  for at  sikre sikker  drift under

indflyvning i kategori I I  og  I I I og s tar t

ved dårl ig sigtbarhed.

(3) Start  ved  dårl ig  sigtbarhed (LVTO).  S tar t,

hvor banesynsvidden (RVR)  er under 400

m.

(4) Flyves tyringssystem.  Et  sys tem, der

omfatter  e t automatisk  landingssystem

og/elle r et  hybridlandingssys tem.

(5) Fe jlpassivt  f lyves ty ringssys tem. Et

flyvestyringssys tem er fej lpassivt,  hvis

der  i t i l fælde  af en fej l  ikke  forekommer

væsentl ige ude-af-tr imningsforhold  el le r

afvigelse  fra  f lyvebane el le r f lyvesti l l ing,

men landingen ikke  fuldføres  automatisk.

Den terminologi,  der anvendes  i denne

Subpar t, og  som ikke  er defineret  i  JAR-1, har

følgende betydning:
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Ved e t fej lpassivt automatisk

flyvestyringssys tem overtager  pi loten

kontrol len  over  f lyvemaskinen efter en

fejl.

(6) Fe jloperationelt  f lyves tyringssystem.  Et

f lyvestyringssys tem er fej loperationelt,

hvis  indflyvning , f lare  og  landing  i

t i l fælde af fej l  under  alarmeringshøjde

kan fuldføres  automatisk.  I  t i l fælde af

fej l  fungerer  det automatiske

landingssys tem som et fej lpassivt

system.

(7) Fe jloperationelt  hybridlandingssystem.  Et

system,  som består af et  primært

fej lpassiv t automatisk  landingssys tem og

et sekundært u afhængigt  ledesystem ,  der

sætter pi loten  i stand ti l  at fuldføre en

landing manuelt,  efter  a t det primære

system har svig te t.

Note: Et  typisk sekundært  uafhængigt

ledesys tem består  af  e t overvåget

display i  ø jenhøjde, der giver

ve jledning normalt i  form af

kommandoinformationer,  men

disse kan alte rnativt være

situations- (el ler afvigelses-)

informationer.

(8) Visuel indflyvning.  En  indflyvning ,

hvor enten  en  del af el ler  hele

instrumentindflyvningsproceduren ikke

fuldføres ,  og  indflyvningen udføres  med visuel

reference ti l  terrænet.

OPS 1.440

Operat ioner ved dårl ig sigtbarhed –
Generelle operationelle regler

(se bi lag  1  440 ti l  OPS

1.001)

(a) Luftfartsforetagendet  må ikke udføre

kategori I I- og  I II -operationer , medmindre:

(1) Hver  af  de pågældende flyvemaskiner  e r

cer tif iceret  t i l  operationer med

beslutningshøjder  på  under  200 ft  el ler

ingen beslutningshø jde  og er udstyre t i

overensstemmelse  med JAR-AWO eller

t i lsvarende,  der er  godkendt  af

Myndigheden,

(2) et egnet  system ti l  registrering af

vel l ykkede og fe j lslagne indflyvninger

og/elle r automatiske  landinger  er

etablere t og opretholdes  t i l  overvågning

af operationens  overordnede sikkerhed,

(3) operationerne  er godkendt  af

Myndigheden,

(4) flyvebesætningen omfatter  mindst  2

piloter , og

(5) beslutningshøjden bestemmes ved h jælp

af en  radiohø jdemåler.

(b) Luftfartsforetagendet  må ikke udføre

starter  ved dårl ig  sig tbarhed med en RVR på

under 150 m (fl yvemaskiner i kategori A,  B og

C) el le r en  RVR på  under 200 m

(flyvemaskiner  i ka tegori D),  medmindre  dette

er godkendt af Myndigheden.

OPS 1.445

Operat ioner ved dårl ig sigtbarhed -
flyvepladshensyn

(a) Luftfartsforetagendet  må ikke

anvende en flyveplads  t i l  ka tegori I I- og  I II -

operationer,  medmindre f l yvepladsen er

godkendt  t i l  disse  operationer  i den stat ,  hvori

f lyvepladsen er bel iggende.

(b) Luftfartsforetagendet  skal kontrol lere,

at der er  udarbejdet procedurer for  dårl ig

sigtbarhed (LVP) , og at  disse vi l  bl ive

håndhævet  på  de fl yvepladser,  hvor der skal

udføres  operationer  ved dårl ig sigtbarhed.

OPS 1.450

Operat ioner ved dårl ig sigtbarhed –
uddannelse og kval ifikationer

(se bi lag  1.450 ti l  OPS

1.001)

(1) at hvert enkelt  medlem af

flyvepersonalet:

Luftfartsforetagendet  skal før  udførelse  af

start  ved dårl ig sig tbarhed og kategori II - og

II I-operationer sikre:
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(i) opfylder  de  krav t i l  uddannelse og

kontrol,  der  er  forskrevet  i  bi lag  1

inklusive simulatoruddannelse ved de

RVR-grænseværdier og

beslutningshøjder , der er relevante

for luftfa rtsforetagendets kategori I I-

/II I-godkendelse,  og

(i i) er kval if icere t i  overensstemmelse

med bilag  1,

(2) at uddannelse  og kontrol  udføres i

overensstemmelse  med e t udførl igt

program, der  er godkendt af

Myndigheden og indeholdt  i

driftshåndbogen. Denne uddannelse  er et

t i l læg ti l  den i Subpar t N foreskrevne

uddannelse,  og

(3) at f l yvebesætningens  kvalif icering er

specif ik for  operationen og typen af

flyvemaskine.

OPS 1.455

Operat ioner ved dårl ig sigtbarhed –
operat ionelle procedurer

(se bi lag  1.455 ti l  OPS

1.001)

(a) Luftfartsforetagendet  skal etablere

procedurer  og instruk tioner,  der  skal anvendes

ved s tar t ved  dårl ig  sigtbarhed og kategori  I I-

og II I-operationer.  Disse  procedurer  skal være

indeholdt  i  driftshåndbogen og skal indeholde

flyvebesætningsmedlemmernes  opgaver  under

taxying,  start,  indflyvning, f l are , landing,

udrulning og overskydning,  alt  efter  hvad der

er relevant.

(b) Luftfartø jschefen skal si kre  sig:

(1) at de visuelle  og  ikke-visuelle  faci l i teters

ti lstand er  t i lstrækkelig før  påbegyndelse

af start  ved dårl ig sig tbarhed el ler

kategori I I- el ler  I I I- indflyvning ,

(2) at egnede LVP'er er  i  kraft i

overensstemmelse  med de  oplysninger,

der  er modtaget  fra lufttrafikt jenester,

før påbegyndelse af start  ved dårl ig

sigtbarhed el ler  kategori II - el ler  I II -

indflyvning, og

(3) at f l yvebesætningsmedlemmerne er

korrekt kval if icere t før  påbegyndelse af

start  ved dårl ig sig tbarhed med en RVR

på under  150 m (flyvemaskiner i  kategori

A, B og C) el ler  på under  200 m

(flyvemaskiner  i ka tegori D)  el le r

indflyvning i kategori I I  el le r II I.

OPS 1.460

Operat ioner ved dårl ig sigtbarhed –
minimumsudstyr

(a) Luftfartsforetagendet  skal i

driftshåndbogen medtage minimumsudstyret,

som skal være funktionsdygtigt  ved

påbegyndelse  af s tar t ved  dårl ig  sigtbarhed

eller kategori II-  el ler II I- indflyvning i

overensstemmelse  med AFM eller et  andet

godkendt  dokument.

(b) Luftfartø jschefen skal si kre  sig,  at

f lyvemaskinens og de relevante luftbårne

systemers t i lstand er  egnet t i l  den specif ikke

operation,  der  skal udføres .

OPS 1.465

Operat ionelle minima til VFR

(se bi lag  1.465 ti l  OPS

1.001)

(1) at VFR-flyvninger  udføres  i

overensstemmelse  med

visuelf lyvereglerne  og i

overensstemmelse  med tabellen i  bi lag 1

ti l  OPS 1.465.

(2) at speciel le VFR-flyvninger  ikke

påbegyndes, når sigtbarheden er under  3

km og i øvrig t i kke  udføres, når

sigtbarheden er  under 1,5  km.

Bilag  1  t i l  OPS 1.  430

Flyvepladsens operative minima

(a) Mindstekrav t i l  start

Luftfartsforetagendet  skal si kre:
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(1) Generelt

(i) De af luftfartsforetagendet  fastsatte

mindstekrav  t i l  start  skal  være

udtrykt  i  sig tbarheds-  el l er RVR-

grænser under hensyn ti l  al l e

relevante  faktorer  for hver enkelt

f lyveplads,  der  planlægges  anvendt,

og under  hensyn ti l  f lyvemaskinens

egenskaber.  Hvis  der  er  et specif ikt

behov for  at se  og  undgå

forhindringer ved afgang og/el ler for

nødlanding,  skal der angives

yderl igere forhold  (f.eks.

skydækkehøjde).

(i i) Luftfartø jschefen må ikke påbegynde

start , medmindre  ve jrforholdene på

afgangsflyvepladsen er l ig  med el ler

bedre end de minima, der  gælder  for

landing på  den pågældende

flyveplads,  medmindre  der er  en

egnet alternativ s tar tf lyveplads t i l

rådighed.

(i i i) Når  den rappor terede meteorologiske

sigtbarhed er  lavere  end den,  der

kræves ved start,  og RVR ikke  er

rapporteret,  må s tar t kun

påbegyndes, hvis luftfartø jschefen

kan fastslå, at  RVR/sigtbarheden

langs startbanen er  l ig med el ler

større  end det krævede minimum.

(iv) Når  der  ikke  er en rappor teret

meteorologisk  sigtbarhed el ler  R VR ti l

rådighed, må start kun påbegyndes,

hvis  luftfartø jschefen kan fastslå,  at

RVR/sigtbarheden langs s tar tbanen

er l ig  med el ler s tørre end det

krævede minimum.

(2) Visuel reference .  Der skal  vælges

mindstekrav  t i l  start  for  at  sik re

ti lstrækkelig vejledning ti l  a t styre

flyvemaskinen både i  t i l fælde  af afbrudt

start  under ugunstige  forhold og  ved

fortsat  start  efter  svigt i  den krit iske

motor.

(3) Krævet RVR/sigtbarhed

(i) Ved flermotorede fl yvemaskiner, hvis

præstation  er  således,  a t

f lyvemaskinen i  t i l fælde af svigt  i  den

krit iske  motor på  e t givet  punkt

under s tar ten  enten kan stoppe el ler

fortsætte  starten  ti l  en  højde på

1500 ft over  f lyvepladsen og sam tidig

undgå forhindringer  med de  krævede

marginer, skal de  af

luftfartsforetagendet  fastsat te

minima for star t udtr ykkes som

RVR/sigtbarhedsværdier, der i kke  er

lavere end de værdi er, der er  angivet

i nedenstående tabel 1 , dog bortset

fra bes temmelsen i nedenstående

punkt (4):

Tabel 1

RVR/sigtbarhed ved start

RVR/sigtbarhed ved start

Faci liteter RVR/sigtbarhed
(note 3)

Ingen (kun om dagen) 500 m

Belysning af startb anekant
og/elle r centerl in jemarkering

250/300 m
(note 1 & 2)

Belysning af startb anekant
og centerl in je

200/250 m
(note 1)

Belysning af startb anekant
og centerl in je og mange
RVR-oplysninger

150/200 m
(note 1 & 4)

Note 1: De højeste  værdier gælder for

flyvemaskiner  i ka tegori  D .

Note 2:  Ved natoperationer  kræves mindst

startbanekant-  og s tar tbaneend elys.

Note 3: Den rapporterede RVR-

/sigtbarhedsværdi,  som

repræsenterer  den indledende del  af

starts trækningen,  kan erstat tes  af

pi lotvurdering .

Note 4:  Den krævede RVR-værdi skal  opnås

for al le  de  relevante RVR-

rapporteringspunkter,  dog bortse t
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fra det i  ovenstående note 3

anfør te .

(i i) Ved flermotorede fl yvemaskiner, hvis

præstation  er  således,  a t de  ikke kan

overholde præstationsbetingelserne  i

ovenstående underpunkt  (a)(3)(i) i

t i l fælde af svig t i  den krit iske

effektenhed,  kan der være behov for

straks at  lande igen og for  a t se og

undgå forhindringer  i star tområdet.

Disse  f lyvemaskiner  kan opereres

ifølge nedenstående mindstekrav t i l

start , forudsat  a t de  kan overholde

de gældende kriterier  for

hindringsfrihed ved antagelse  af

motorsvigt  ved den angivne  højde.

De mindstekrav  t i l  start , der  er

fastsa t af et luftfar tsfore tagende,

skal  bygge på  den hø jde,  hvorfra

nettostartf l yvebanen med en motor

ude af drift kan  konstrueres.  De

anvendte RVR-minima må ikke  være

lavere end nogen af de  værdier,  der

er anført  i  ovenstående tabel  1 el ler

nedenstående tabel  2.

Tabel 2

Antaget motorsvigtshøjde over startbanen
versus RVR/sigtbarhed

RVR/sigtbarhed ved start – flyvebane

Antaget
motorsvigtshøjde
over startbanen

RVR/sigtbarhed
(note 2)

< 50 ft 200 m

51– 100 ft 300 m

101– 150 ft 400 m

151– 200 ft 500 m

201– 300 ft 1000 m

> 300 ft 1500 m (note  1)

Note 1: 1500 m gælder også , hvis der  ikke

kan konstrueres en posit i v

startf lyvebane.

Note 2: Den rapporterede RVR-

/sigtbarhedsværdi,  som

repræsenterer  den indledende del  af

starts trækningen,  kan erstat tes  af

pi lotvurdering .

(i i i) Når  der  ikke  er en rappor teret  RVR el ler

meteorologisk  sigtbarhed ti l  rådighed,  må

luftfartø jschefen ikke  påbegynde starten,

medmindre  han kan fas tslå,  a t de

faktiske  forhold  opfylder  de gældende

mindstekrav  t i l  start .

(4) Undtagelser til punkt (a)(3)(i) ovenfor:

(i) Under  forudsætning af Myndighedens

godkendelse  og forudsat,  a t kra vene i

nedenstående punkt  (A) t i l  (E) er

opfyldt,  kan luftfartsforetagendet

nedsætte mindstekravene ti l  s tar t t i l

en  RVR på  125 m (flyvemaskiner  i

ka tegori A, B  og  C)  el ler  t i l  en RVR

på 150 m (flyvemaskiner  i kategori

D), hvis:

(A) der  gælder  procedurer for

dårl ig  sigtbarhed,

(B) der  er tændt  kraftige

startbanecenterl injelys med

en afstand på  15 m eller

derunder  og  kraftige  kantlys

med en afstand på  60 m

eller derunder,

(C)

flyvebesætningsmedl

emmerne på ti lfredssti l lende

måde har fuldfør t

uddannelsen i en simula tor,

der  er godkendt  t i l  denne

procedure,

(D) der  fra  cockpit te t er  et

disponibelt visuelt  segment

på 90 m ved

starts trækningens

begyndelse,  og

(E) der  er opnået  den krævede

RVR-værdi for  al le  de

relevante  RVR-

rapporteringspunkter.

(i i) Et luftfa rtsforetagende, der opererer

en flyvemaskine  med et  godkendt

lateralt  styresystem ved start , kan
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under forudsætning af  Myndighedens

godkendelse  reducere

mindstekravene ti l  start  t i l  en RVR på

under 125 m (fl yvemaskiner i

ka tegori A, B  og  C)  el ler  under 150 m

(flyvemaskiner  i ka tegori D)  men ikke

under 75 m, forudsat at  der

forefindes  startbanebeskyt telse og

faci l i teter  svarende ti l

landingsoperationer i kategori I II .

(b) Ikke-præcisionsindflyvning

(1) Systemminima

(i) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

systemminima ti l  procedurer for i kke-

præcisionsindflyvning, som bygger  på

anvendelse  af ILS  uden

indflyvningsglidebane (kun LLZ),

VOR, NDB,  SRA og VDF, i kke  er

lavere end de MDH-værdier,  der  e r

angivet  i  nedenstående tabel 3.

Tabel 3

Systemminima for hjælpemidler ved ikke-
præcisionsindflyvning

Systemminima

Faci litet Laveste
MDH

ILS (ingen
indflyvningsglidebane –  LLZ)

250 f t

SRA (slu ttende ved ½ nm) 250 f t

SRA (slu ttende ved 1 nm) 300 f t

SRA (slu ttende ved 2 nm) 350 f t

VOR 300 f t

VOR/DME 250 f t

NDB 300 f t

VDF (QDM & QGH) 300 f t

(2) Mindste anflyvningshø jde.

Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

mindste  anflyvningshø jde  ved en i kke-

præcisionsindflyvning i kke  er  lavere  end

enten:

(i) OCH/OCL for den pågældende

flyvemaskinekategori  el le r

(i i) systemminimum.

(3) Visuel reference . Piloten må ikke

fortsætte  en indflyvnin g  under  MDA/MDH,

medmindre  mindst  en  af  følgende visuelle

referencer  for den planlagte

landingsbane er  klar t synlig og kan

identif iceres  af  pi loten:

(i) Elementer af indflyvningslyssystemet,

(i i) tærskelen ,

(i i i) tærskelmarkeringerne,

(iv) tærskellysene,

(v) tærskelidentif iceringslysene,

(vi) den visuelle

indflyvningsglidevinkelindika tor,

(vi i) landingszonen el ler

landingszonemarkeringerne,

(VII I) Landingszonelysene,

(ix) landingsbanekantlysene el ler

(x) andre visuelle  referencer,  der er

godkendt  af  Myndigheden.

(4) Krævet  RVR.  De laveste minima,  som må

anvendes af luftfartsforetagendet  ved

ikke-præcisionsindflyvning,  er:

Tabel 4a

RVR ved ikke-præcisionsindflyvning –
fuldstændige faciliteter
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Minima for ikke-præcisionsindflyvning -
fuldstændige faciliteter  (note (1) , (5),  (6)

og (7))

MDH RVR/flykategori

A B C D

250– 299 ft 800
m

800
m

800
m

1200
m

300– 449 ft 900
m

1000
m

1000
m

1400
m

450– 649 ft 1000
m

1200
m

1200
m

1600
m

650 f t og
derover

1200
m

1400
m

1400
m

1800
m

Tabel 4b

RVR ved ikke-præcisionsindflyvning –
middelfaciliteter

Minima for  ikke-præcisionsindflyvning -
middelfaci l i te ter  (note (2) , (5),  (6)  og  (7))

MDH RVR/flykategori

A B C D

250– 299 ft 1000
m

1100
m

1200
m

1400
m

300– 449 ft 1200
m

1300
m

1400
m

1600
m

450– 649 ft 1400
m

1500
m

1600
m

1800
m

650 f t og
derover

1500
m

1500
m

1800
m

2000
m

Tabel 4c

RVR ved ikke-præcisionsindflyvning –
basisfaciliteter

Minima for ikke-præcisionsindflyvning –
basisfaciliteter  (note (3), (5),  (6)  og  (7))

MDH RVR/flykategori

A B C D

250– 299 ft 1200
m

1300
m

1400
m

1600
m

300– 449 ft 1300
m

1400
m

1600
m

1800
m

450– 649 ft 1500
m

1500
m

1800
m

2000
m

650 f t og
derover

1500
m

1500
m

2000
m

2000
m

Tabel 4d

RVR ved ikke-præcisionsindflyvning – ingen
indflyvningslysfaciliteter

Minima for ikke-præcisionsindflyvning –
ingen indflyvningslysfaciliteter  (note (4),

(5), (6) og  (7))

MDH RVR/flykategori

A B C D

250 –  299 ft 1000
m

1500
m

1600
m

1800
m

300– 449 ft 1500
m

1500
m

1800
m

2000
m

450– 649 ft 1500
m

1500
m

2000
m

2000
m

650 f t og
derover

1500
m

1500
m

2000
m

2000
m

Note 1: Fuldstændige  faci l i teter  omfatter

landingsbanemarkeringer , 720 m

eller mere  med HI/MI-

indflyvningslys,

landingsbanekantlys,  tærskellys  og

landingsbaneend elys.  Lysene skal

være tændt.

Note 2: Middelfaci l i teter  omfatter

landingsbanemarkeringer , 420-719

m med HI/MI-indflyvningslys,

landingsbanekantlys,  tærskellys  og

landingsbaneend elys.  Lysene skal

være tændt.

Note 3: Basisfaci l i teter  omfatter

landingsbanemarkeringer , <420 m

med HI/MI-indflyvningslys, enhver

strækning med LI-indflyvningslys,

landingsbanekantlys,  tærskellys  og

landingsbaneend elys.  Lysene skal

være tændt.

Note 4: Ingen indflyvningslysfaci l i teter

omfatter  landingsbanemarkeringer,

landingsbanekantlys,  tærskellys,
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landingsbaneend elys  el ler ingen lys

overhovedet.

Note 5: Tabellerne  gælder kun for

konventionelle indflyvninger  med en

nominel anflyvningsvinkel på  ikke

over 4¡.  S tørre anflyvningsvinkle r

kræver normalt,  at en visuel

indflyvningsvinkelstyring  (f.eks.

PAPI) også  er synlig ved mindste

anflyvningshøjde.

Note 6: Ovenstående tal er enten

rapporteret  RVR el ler meteorologisk

sigtbarhed konver tere t t i l  RVR som i

nedenstående underpunkt  (h).

Note 7: Den i tabel 4a,  4b,  4c  og 4d nævnte

MDH henviser  t i l  den førs te

beregning af  MDH.  Det  e r ved valg

af den ti lhørende RVR ikke

nødvendig t at  medregne en

oprunding ti l  nærmeste 10 ft ,

hvi l ke t kan gøres  af  operationelle

hensyn, f.eks. konvertering ti l  MDA.

(5) Natoperationer.  Ved natoperationer

skal  mindst  landingsbanekant-,

tærskel-  og landingsbaneendelysene

være tændt.

(c) Præcisionsindflyvning –  kategori I-

operationer

(1) Generelt.  En kategori  I-operation  er en

præcisionsins trumentindflyvning  og -

landing ved anvendelse af ILS,  MLS el le r

PAR med en beslu tningshø jde  på i kke

under 200 ft og  med en

landingsbanesynsvidde på i kke under  550

m.

(2) Beslutningshøjde.  Luftfartsforetagendet

skal  sikre,  a t den beslutningshø jde,  der

skal  anvendes  ved en

præcisionsindflyvning i kategori I, i k ke  er

lavere end:

(i) Den minimumsbeslutningshø jde,  der

er angive t f lyvehåndbogen (AFM),

hvis  angivet,

(i i) den minimumshøjde , hvor

præcisionsindflyvningsh jælpesysteme

t kan anvendes  uden den krævede

visuelle  reference ,

(i i i) OCH/OCL for den pågældende

flyvemaskinekategori  el le r

(iv) 200 f t.

(3) Visuel reference .  Pi loten må ikke

fortsætte  en indflyvning  under  den

kategori I-beslutningshøjde, der er

fastsa t i  overenss temmelse med

ovenstående underpunkt  (c)(2),

medmindre  mindst  en  af  følgende visuelle

referencer  for den planlagte

landingsbane er  klar t synlige  og kan

identif iceres  af  pi loten:

(i) Elementer af indflyvningslyssystemet,

(i i) tærskelen ,

(i i i) tærskelmarkeringerne,

(iv) tærskellysene,

(v) tærskelidentif iceringslysene,

(vi) den visuelle

indflyvningsglidevinkelindika tor,

(vi i) landingszonen el ler

landingszonemarkeringerne,

(VII I) Landingszonelysene el ler

(ix) landingsbanekantlysene.

(4) Krævet  RVR.  De laveste mindstekrav , der

må anvendes af luftfar tsfore tagendet ved

operationer i  kategori I,  er:

Tabel 5

RVR ved kategori I-indflyvning versus faciliteter
og DH
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Minima for kategori I

Beslutnin
gshøjde
(note 7)

Faci liteter/RVR (note 5)

Fuldst
ændig
(note
1 & 6)

Middel
(note 2
& 6)

Basis
(note 3
& 6)

Ingen
(note
4 & 6)

200 f t 550
m

700 m 800 m 1000
m

201– 50 ft 600
m

700 m 800 m 1000
m

251–300 ft 650
m

800 m 900 m 1200
m

301 f t og
derover

800
m

900 m 1000 m 1200
m

Note 1: Fuldstændige  faci l i teter  omfatter

landingsbanemarkeringer , 720 m

eller mere  med HI/MI-

indflyvningslys,

landingsbanekantlys,  tærskellys  og

landingsbaneend elys.  Lysene skal

være tændt.

Note 2: Middelfaci l i teter  omfatter

landingsbanemarkeringer , 420-719

m med HI/MI-indflyvningslys,

landingsbanekantlys,  tærskellys  og

landingsbaneend elys.  Lysene skal

være tændt.

Note 3: Basisfaci l i teter  omfatter

landingsbanemarkeringer , <420 m

med HI/MI-indflyvningslys, enhver

strækning med LI-indflyvningslys,

landingsbanekantlys,  tærskellys  og

landingsbaneend elys.  Lysene skal

være tændt.

Note 4: Ingen indflyvningslysfaci l i teter

omfatter  landingsbanemarkeringer,

landingsbanekantlys,  tærskellys,

landingsbaneend elys  el ler ingen lys

overhovedet.

Note 5: Ovenstående tal er enten  den

rapporterede RVR el ler den

meteorologiske sigtbarhed

konverteret  t i l  RVR i

overensstemmelse  med punkt (h).

Note 6: Tabellen  gælder for konventionelle

indflyvninger  med en

indflyvningsvinkel på t i l  og  med 4°

(grader) .

Note 7: Den i tabel 5 nævnte DH hen viser  t i l

den første  beregning af  DH.  Det er

ved valg  af  den ti lhørende RVR ikke

nødvendig t at  medregne en

oprunding ti l  nærmeste 10 ft ,

hvi l ke t kan gøres  af  operationelle

hensyn (f.eks.  konvertering  ti l  DA).

(5) Operationer  med én pi lot.  Ved

operationer med én pi lot skal

luftfartsforetagendet  beregne mindste-

RVR for  al l e indflyvninger i

overensstemmelse  med OPS 1.430 og

det te  bi lag.  En  RVR på  under 800 m er

ikke t i l ladt , undtagen hvis der  anvendes

en egnet autopilot, der er  koblet t i l  e t

ILS el ler  MLS.  I sids tnævnte  t i l fælde

gælder  de normale minima.  Den anvendte

beslutningshøjde  må ikke  være under

1,25 x  den minimale anvendelseshø jde

for autopiloten .

(6) Natoperationer.  Ved natoperationer  skal

mindst  landingsbanekant -, tærskel- og

landingsbaneend elysene være tændt.

(d) Præcisionsindflyvning –  kategori I I-

operationer

(1) Generelt.  En kategori  I I-operation  er  en

præcisionsins trumentindflyvning  og -

landing ved anvendelse af ILS  el le r MLS

med:

(i) En beslutningshøjde  på  under  200 ft

men ikke under  100 ft  og

(i i) en  landingsbanesynsvidde på  ikke

under 300 m.

(2) Beslutningshøjde. Luftfartsforetagendet

skal  sikre,  a t beslutningshøjden for en

kategori I I-operation i kke  er lavere end:

(i) den minimumsbeslu tningshø jde,  der

er angive t i  AFM,  hvis angive t,

(i i) den minimumshøjde , hvor

præcisionsindflyvningsh jælpesysteme

t kan anvendes  uden den krævede

visuelle  reference ,



54

(i i i) OCH/OCL for den pågældende

flykategori,

( iv) den beslutningshø jde,  i  hvi lken

flyvebesætningen har t i l ladelse t i l  a t

operere,  el l er

(v) 100 f t.

(3) Visuel reference .  Pi loten må ikke

fortsætte  en indflyvning  under  den

kategori I I-beslu tningshø jde,  der  e r

fastsa t i  overenss temmelse med

ovenstående underpunkt  (d)(2),

medmindre  der  kan opnås  og opretholdes

en visuel reference,  der  indeholder  e t

segment  af mindst 3 på  hinanden

følgende lys,  som skal være

indflyvningslysenes  midterl in je el ler

landingszonelysene el ler

landingsbanecenterl in jelysene el ler

landingsbanekantlysene el ler  en

kombination heraf.  Denne visuelle

reference skal omfatte et  la teralt  element

af jordmønsteret , dvs . en indflyvningslys-

crossbar  el l er l andingstærskelen  el ler en

lysstribe bestående af

landingszonelysene.

(4) Krævet RVR.De laveste minima,
som må anvendes af luftfartsforetagendet
ved kategori II-operationer, er:

Tabel 6

RVR for kategori II-indflyvning versus DH

Minima for kategori II

Automatisk forbundet t i l  under
DH

(se note 1)

Beslutnings
højde

RVR/f l yka tegor

i A, B & C

RVR/f l yka tegor

i D

100 f t– 120 ft 300 m 300 m
(note 2)/350 m

121 f t– 140 ft 400 m 400 m

141 f t og
derover

450 m 450 m

Note 1:  Henvisningen ti l  'automatisk

forbundet t i l  under  DH’  i  denne

tabel betyder fortsa t anvendelse  af

det  automatiske  f lyvestyringssystem

ned ti l  en  højde , som ikke er  over

80% af  den gældende DH.  Kravene

ti l  luftdygtighed kan de rfor på  grund

af det  automatiske

flyvestyringssys tems

minimumsindkoblingshø jde  påvirke

den DH,  der skal anvendes.

Note 2: Der kan anvendes  300 m for

flyvemaskiner  i ka tegori  D  med e t

fuldautomatisk  landingssystem.

(e) Præcisionsindflyvning –  kategori I II-

operationer

(1) Generelt.  Kategori I II-operationer

underopdeles  som følger:

(i) Kategori I II  A-operationer.  En

præcisionsins trumentindflyvning  og -

landing ved anvendelse af ILS  el le r

MLS med:

(A) en beslutningshø jde  på

under 100 ft og

(B) en landingsbanesynsvidde

på ikke under 200 m.

(i i) Kategori I II  B-operationer. En

præcisionsins trumentindflyvning  og -

landing ved anvendelse af ILS  el le r

MLS med:

(A) en beslutningshø jde  på

under 50 ft  el ler  ingen

beslutningshøjde  og
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(B) en landingsbanesynsvidde

på under  200 m men ikke

under 75 m.

(2) Beslutningshøjde.  Ved operationer,

hvorti l  der  anvendes en

beslutningshøjde , skal

luftfartsforetagendet  sikre,  a t

beslutningshøjden ikke  er lavere end:

(i) den minimumsbeslu tningshø jde,  der

er angive t i  AFM,  hvis angive t,

(i i) den minimumshøjde , hvorti l

præcisionsindflyvningsh jælpesysteme

t kan anvendes  uden den krævede

visuelle  reference , el ler

(i i i) den beslutningshø jde,  i  hvi lken

flyvebesætningen har t i l ladelse t i l  a t

operere.

(3) Operationer  uden beslutningshøjde .

Operationer  uden beslutningshøjde  må

kun udføres, såfremt:

(i) Operationen uden beslu tningshø jde

er godkendt i AFM,

(i i) indflyvningsh jælpesystemet  og

flyvepladsens  faci l i teter  unders tøtter

operationer uden beslu tningshø jde,

og

(i i i) luftfartsforetagendet  har  godkendelse

ti l  kategori  I II -operationer uden

beslutningshøjde .

Note: Det kan i t i l fælde  af en

kategori I II-bane antages,  a t

operationer uden

beslutningshøjde  kan

understø ttes , medmindre

det te  specif ikt er  begrænset

ved offentl iggørelse i  AIP

eller NOTAM.

(4) Visuel reference

(i) Ved kategori II I A-operationer må

piloten i kke  fortsætte indflyvningen

under den beslu tningshø jde,  der  e r

fastsa t i  overenss temmelse med

ovenstående underpunkt  (e)(2),

medmindre  der  kan opnås  og

opretholdes en visuel reference,  som

indeholder et  segment af mindst  3  på

hinanden følgende lys,  som  skal være

indflyvningslysenes  midterl in je el ler

landingszonelysene el ler

landingsbanecenterl in jelysene el ler

landingsbanekantlysene el ler  en

kombination heraf.

(i i) Ved kategori II I B-operationer  med

en beslutningshø jde  må piloten i kke

fortsætte  indflyvningen under den

beslutningshøjde , der  er fastsat i

overensstemmelse  med ovenstående

underpunkt (e)(2),  medmindre der

kan opnås og opretholdes  en  visuel

reference,  der  indeholder  mindst  e t

centerl in jelys.

(i i i) Ved kategori II I-operationer  uden

beslutningshøjde  er der i kke krav om

visuel kontakt med landingsbanen før

landing.

(5) Krævet  RVR.  De laveste minima,  som må

anvendes af luftfartsforetagendet  ved

kategori I II-operationer , er:

Tabel 7

RVR for kategori III-indflyvning versus

flyvestyringssystemer og DH
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Minima for kategori III

Flyvest yr ingss ystem/RVR (meter )

Fej lpass i

vt

Fej loper at ionelt

Uden

udruln i

ngss yst

em

Med

udruln ings l ede-

el ler

styr es ystem

Indf ly vni

ngskateg

or i

Beslutni n

gshøjde

(ft)

Fej lpas

s ivt

Fej lope

rat ionel

t

III  A Unde r
100 f t

200 m
(note 1 )

200 m 200 m 200 m

III B Unde r 50

ft

Ikke

t i l ladt

Ikke

t i l ladt

125 m 75 m

III B Ingen
DH

Ikke
t i l ladt

Ikke
t i l ladt

Ikke
t i l ladt

75 m

Note 1: Ved operationer efter fak tiske RVR-

værdier  under 300 m antages der en

overskydning i t i l fælde  af

autopilotsvig t ved el le r under DH.

(f) Cirkl ing

(1) De laveste minima,  som af

luftfartsforetagendet  må a nvendes ved

cirkl ing,  er:

Tabel 8

Sigtbarhed og MDH ved cirkling i forhold til

flyvemaskinekategori

Flykategori

A B C D

MDH 400 f t 500 f t 600 f t 700 f t

Minimum for
meteorologisk
sigtbarhed

1500
m

1600
m

2400
m

3600
m

(2) Cirkl ing  med fas tsat te  beholdne kurser er

en  godkendt  procedure i  henh old t i l  det te

punkt.

(g) Visuel indflyvning.

Luftfartsforetagendet  må ikke anven de en  RVR

på under  800 m ved visuel  indflyvning .

(h) Konvertering  af  rapporteret

meteorologisk  sigtbarhed ti l  RVR

(1) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at  der

ikke anvendes  konvertering af

meteorologisk  sigtbarhed ti l  RVR ved

beregning af  startminima,  minima for

kategori I I el ler  I II,  el ler  når  der er  en

rapporteret  RVR ti l  rådighed.

(2) Ved konvertering  af meteorologisk

sigtbarhed ti l  RVR under al le andre

forhold  end de i ovenstående underpunkt

(h)(1) nævnte skal luftfartsforetagendet

sikre,  at følgende tabel anvendes:

Tabel 9

Konvertering af sigtbarhed til RVR

RVR = rapporteret

met. S igtbarhed x

Lyselementer i

funktion

Dag Nat

HI  indflyvnings- og
landingsbanelys

1·5 2·0

Andre  typer  af
lysinstal lationer end

ovennævnte

1·0 1·5

Ingen lys 1·0 Ikke
relevant

Bilag  2  t i l  OPS 1.430(c)

Flykategorier – Operationer under alle

vejrforhold

(a) Klassif ice ring af f lyvemaskiner

Flykategori VAT

A Under  91  k t

De krite rier,  der  tages i  betragtning  ved

klassif ice ring af f ly  efter  kategori, er  den
angivne flyvehastighed ved tærskel (V

AT
),

hvi l ke t svarer  t i l  stalhastighed (V
SO

)  ganget

med 1·3 el ler  V
S1G

 ganget med 1 ·23 i

landingskonfigurationen ved den maksimale
cer tif icerede landingmasse. Hvis både V

SO
 og

V
S1G

 er  anvendelige,  skal  det  højeste deraf

følgende V
AT

 anvendes . De flykategorier,  der

svarer  t i l  V AT-værdier f indes  i nedenstående

tabel:
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B Fra  91 ti l  120 k t

C Fra  121 ti l  140 kt

D Fra  141 ti l  165 kt

E Fra  166 ti l  210 kt

(b) Permanent  ændring af kategori

(maksimal landingsmasse)

(1) Luftfartsforetagendet  kan indføre  en

permanent , l avere landingsmasse  og

anvende denne masse  ti l  fastlæggelse  af
V
AT

,  hvis dette godkendes af

Myndigheden.

(2) Den kategori, der er  definere t for  en

given flyvemaskine,  skal være en

permanent  værdi og således uafhængig

af de  skiftende forhold i forbindelse  med

de daglige  operationer.

Bilag  1 ti l  OPS 1 . 440

Operat ioner ved dårl ig sigtbarhed –
generelle regler for operation

(a) Generelt.  Følgende procedurer  gælder

for indførelse og  godkendelse af operationer

ved dårl ig sigtbarhed.

(b) Operationel  demonstration af

luftbårne  sys temer.  Luftfartsforetagendet  skal

overholde de  krav,  der  e r fas tsa t i  punkt  (c)

nedenfor , ved  indsættelse af en

flyvemaskinetype, som er ny for

medlemsstaterne,  i  kategori  I I-  el le r II I-

f lyvning.

Note: Ved flyvemaskinetyper,  der  al lerede

anvendes ti l  kategori I I-  el l er II I-

operationer i  en  anden medlemsstat ,

er det i  stedet  programmet  for kontrol

under f l yvning (in-service  proving)

under punkt  (f), som er gældende.

(1) Operationel  pål idel ighed.

Gennemførelseshyppigheden for  kategori

II  og  II I må ikke  være lavere end den i

JAR–AWO krævede.

(2) Kriterier  for en velgennemført

indflyvning. En indflyvning  betragtes  som

velgennemført,  såfremt:

(i) kriterierne er som angivet i  JAR–AWO

eller dennes ækvivalent,

(i i) der  ikke forekommer  nogen relevante

flyvemaskinesystemfe jl.

(c) Dataindsamling under  luftbåren

systemdemonstration  – generelt

(1) Luftfartsforetagendet  skal etablere et

rapporteringssystem,  der  gør det muligt

at udføre  kontrol  og  regelmæssige

undersøgelser i  den operationelle

evalueringsperiode,  før

luftfartsforetagendet  godkendes  ti l

udførelse  af kategori II - el ler  I II -

operationer.  Rapporteringssys temet  skal

dække al le  velgennemførte og fej lslagne

indflyvninger  med årsagen ti l

sidstnævnte  og skal  omfatte  registrering

af fe j l  i  systemkomponenter.  Dette

rapporteringssystem skal baseres på

flyvebesætningsrappor ter  og automatiske

registreringer  som foreskrevet  i  punkt  (d)

og (e) nedenfor.

(2) Registreringen af  indflyvninger  kan

foretages under  normale ru teflyvninger

el ler under  andre  f lyvninger , der udføres

af luftfartsforetagendet.

(d) Dataindsamling under  luftbåren

systemdemonstration  – operationer  med en

DH på ikke  under 50 ft

(1) Ved operationer med en DH på ikke

under 50 ft  skal  luftfa rtsforetagendet

registrere  data, som om nødvendig t

evalueres af Myndigheden.

(2) Det er  t i lstrækkelig t, at  følgende data

registreres  af f l yvebesætningen:

(i) Den anvendte f lyveplads  og

landingsbane,

(i i) ve jrforholdene,

(i i i) t idspunktet ,

(iv) årsagen ti l  den fe j l ,  som førte t i l  en

Den landingskonfigura tion , som skal  tages i

bet ragtning,  skal defineres  af

luftfartsforetagendet  el l er af f lyvemaskinens

producent .
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afbrudt indflyvning,

(v) hastighedskontrol lens

ti lstrækkelighed,

(vi) tr imningen på  tidspunktet  for det

automatiske f l yvestyringssystems

frakobling,

(vi i) kompatibi l i teten mellem det

automatiske f l yvestyringssystem,

flyvedirek tor  og  rådata,

(VII I) en  angivelse  af

f lyvemaskinens posit ion i  forhold  t i l

ILS-centerl in jen  ved nedstigning

gennem 30 m (100 ft),  og

(ix) landingsposit ionen.

(3) Det antal  indflyvninger,  der  e r go dkendt

af Myndigheden,  og som foretages  under

den indledende evaluering,  skal være

ti lstrækkeligt  t i l  a t demonstrere , at

systemets ydeevne i  faktisk luftfartsdrift

vi l  resultere i  en konfidens på  90% og i

et antal velgennemførte indflyvninger på

95%.

(e) Dataindsamling under  luftbåren

systemdemonstration  – operationer  ved en DH

på under  50 f t el ler  ingen DH

(1) Ved operationer med en DH på under

50 f t el ler  ingen DH skal der  i  t i l læg ti l

f lyvebesætningens rappor ter  anvendes en

fl ight data  rekorder  el le r andet udstyr,

der  giver de  relevante  oplysninger , for  a t

bekræfte,  at systemet  fungerer efter

hensig ten  i faktisk luftfartsdrift.  Der

kræves følgende data:

(i) ILS-afvigelsernes  fordeling ved 30 m

(100 ft),  ved landing  og, hvis det te

er relevant,  ved frakobling af

udrulningsstyringssys temet  og de

maksimale  værdier  for afvigelserne

mellem disse punkter og

(i i) Faldhastigheden ved landing.

(2) Enhver uregelmæssighed ved landing  skal

undersøges  fuld t ud ved anvendelse af

al le t i l  rådighed værende data  for at

fastslå  årsagen herti l .

(f) Kontrol  under  f lyvning  (in -service

proving)

Note: Et luftfa rtsforetagende, som opfylder

kravene i underpunkt (b) ov enfor,

anses  for at  have  opfyld t de  krav  t i l

kontrol  under  f lyvning , der er angive t

i de tte punkt.

(1) Sys temet  skal  udvise pålidel ighed og

ydeevne under  ru tefl yvninger,  som er  i

overensstemmelse  med de  operationelle

koncepter . Der skal udføres et

t i lstrækkeligt  antal velgennemførte

landinger , således  som fastslåe t af

Myndigheden, under ru teflyvninger,

herunder  f lyvetræning ved anvendelse  af

det  fuldautomatiske landings-  og

udrulningssys tem, der  er instal leret i

hver  f lyvemaskinetype.

(2) Demonstra tionen skal udføres ved

anvendelse  af et  ka tegori I I- el ler

ka tegori I II- ILS . Demonstrationerne kan

dog, hvis  luftfartsforetagendet  vælger

det , udføres  på andre  ILS-faci l i teter,

såfremt der  er registre re t t i lstrækkelige

data  t i l  at fastslå  å rsagen ti l

uti lfredssti l lende ydeevne.

(3) Hvis  luftfa rtsforetagendet har forskell ige

varianter af samme flyvemaskinetype,

som anvender samme grundlæggende

flyvestyrings- og  visningssystemer el ler

forskell ige grundlæggende styrings- og

visningssystemer på  samme

flyvemaskinetype, skal

luftfartsforetagendet  påvise,  a t

varianterne  er  i  overenss temmelse med

kriterierne for  det  grundlæggende

systems ydeevne.  Det  er dog ikke

nødvendig t, at  luftfartsforetagendet

udfører  en  fulds tændig operationel

demonstra tion  for hver variant.

(4) Hvis  luftfa rtsforetagendet indfører  en

flyvemaskinetype, som allerede er

godkendt  af  Myndigheden i en  given

medlemsstat  t i l  kategori II - og/el ler II I-

operationer,  kan der go dkendes et

begrænset  kont rolprogram.
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(g) Kontinuerl ig overvågning

(1) Efter opnåelse  af  den førs te  t i l ladelse

skal  operationerne overvåges

kontinuerl igt  af  luftfa rtsforetagendet med

henblik på at  påvise eventuelle uønskede

tendenser , før  disse bl iver farl ige.

Flyvebesætningens  rapporter  kan

anvendes ti l  dette formål.

(2) Følgende oplysninger skal opbevares  i en

periode på  12 måneder:

(i) Det samlede antal  indflyvninger

opg jort  efter  f lyvemaskinetype, hvor

det  luftbårne  kategori II - el ler  I II-

udstyr  blev anvendt  t i l  at  udføre

velgennemførte faktiske el ler

f lyvetræningsmæssige indflyvninger

ifølge de  gældende minima for

kategori I I el ler  I II,  og

(i i) Rapporter om uti lfredssti l lende

indflyvninger  og/el le r automatiske

landinger  opg jort  efter  f lyveplads  og

luftfartø jsregistrering  i følgende

kategorier:

(A) Fe jl i  luftbåret udstyr,

(B) vanskeligheder  i forbindelse

med ground-faci l i teter,

(C) overskydninger  på grund af

ATC-instruk tioner  el le r

(D) andre årsager.

(3) Luftfartsforetagendet  skal for  hver

flyvemaskine  udarbejde en procedure  for

overvågning af  det  automatiske

landingssys tems ydeevne.

(h) Overgangsperioder

(1) Luftfartsforetagender uden tidligere kategori II-

eller III-erfaring:

(i) Et luftfa rtsforetagende uden tidl igere

operationel erfaring  med kategori II

el ler I II  kan godkendes ti l  kategori

II-  el ler II I  A-operationer efter at

have opnået  mindst  6  måneders

erfaring  med kategori I-operationer

med den pågældende flytype .

(i i) Ved fuldførelsen  af 6  måneders

kategori I I- el ler  I I I A-operationer

med den pågældende flytype  kan

luftfartsforetagendet  godkendes  ti l

ka tegori I II  B-operationer.

Myndigheden kan ved udstedelse af

en  sådan godkendelse  i en  yderl igere

periode pålægge højere minima end

de lavest gældende.  Stramningen af

disse minima vi l  normalt kun gælde

for RVR og/eller  en  begrænsning i

operationer ud en beslu tningshø jde og

skal  udvælges  således,  at  de  ikke

kræver nogen ændring af de

operationelle procedurer.

(2) Luftfartsforetagender  med tidl igere

kategori I I- el ler  I I I-e rfaring.  Et

luftfartsforetagende med tidl igere

kategori I I- el ler  I I I-e rfaring  kan opnå

ti l ladelse i  en kortere  overgangsperiode

efter  indgivelse  af  ansøgning ti l

Myndigheden.

(i) Vedligeholdelse  af  kategori II- ,

ka tegori I II-  og LVTO-udstyr.

Luftfartsforetagendet  skal i

samarbejde  med producenten

udarbe jde

vedligeholdelsesins truktioner for

styringssystemer ne om bord,  og  disse

skal  være indeholdt  i

luftfartsforetagendets

flyvedligeholdelsesprogram, som er

foreskrevet i  OPS 1.910, og  skal

godkendes af Myndigheden.

Bilag  1 ti l  OPS 1 . 450

Operat ioner ved dårl ig sigtbarhed –
uddannelse & kvalifikationer

(a) Generelt:

Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

programmerne for  uddannelse af

f lyvebesætningsmedlemmer  i operationer ved

dårl ig  sigtbarhed omfatter  strukturerede

kurser  i  ground-,  simulator- og/el ler

f lyvetræning.  Luftfartsforetagendet  kan

afkor te  kursets  indhold  som foreskrevet i

nedenstående underpunkt  (2) og  (3), forudsat

at indholdet af det  afkor tede kursus  kan

godkendes af Myndigheden.
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(1) Flyvebesætningsmedlemmer uden

kategori I I- el ler  kategori II I-erfaring

skal  gennemføre det fulde

uddannelsesprogram,  som er foreskrevet

i nedenstående underpunkt  (b),  (c)  og

(d).

(2) Flyvebesætningsmedlemmer med kategori

II-  el ler kategori I I I-e rfaring  fra  e t andet

luftfartsforetagende kan gennemføre  et

afkor te t teoriuddannelseskursus .

(3) Flyvebesætningsmedlemmer med kategori

II-  el ler kategori I I I-e rfaring  fra

luftfartsforetagendet  kan gennemføre et

afkor te t ground-,  simulator- og/el ler

f lyveuddannelseskursus.  Det  afkortede

kursus  skal som minimum opfylde  de

krav,  der  er fastsa t i  underpunkt  (d)(1),

(d)(2)(i) el ler  (d)(2)(i i), alt efter  hvad

der  er relevant,  og  i (d)(3)(i).

(b) Teoriuddannelse.

Luftfartsforetagendet  skal si kre, at  det  første

teoriuddannelseskursus  i operationer  ved

dårl ig  sigtbarhed som minimum omfatter:

(1) karakterist ika  for og begrænsninger  i ILS

og/elle r MLS,

(2) de  visuelle h jælpemidlers karakterist i ka ,

(3) karakterist ika  ved tåge,

(4) det  specif ikke  luftbårne systems

muligheder og begrænsninger,

(5) virkningerne  af  nedbør , overisning ,

vindvariation  ved lav hø jde og turbulens,

(6) virkningen af specif ikke funktionsfejl ved

flyvemaskinen,

(7) anvendelse  af RVR-vurderingssystemerne

og disses  begrænsninger ,

(8) principperne i kravene ti l  hindringsfrihed,

(9) erkendelse af fe j l  i  ground-udstyret o g  de

foranstaltninger,  som  i  dette  t i l fælde skal

iværksættes ,

(10) de procedurer  og  forholdsregler,  som

skal  følges med hensyn ti l

overfladebevægelse  under  operationer,

når  RVR er  400 m elle r derunder  samt

eventuelle yderl igere procedurer , der

kræves ved start  under  forhold  på under

150 m (200 m for  kategori D-

flyvemaskiner),

(11) betydningen af beslutningshøjder, som

bygger  på radiohøjdemålere,  og

terrænprofi lens indvirkning  i

indflyvningsområdet  på

radiohø jdemålerens data  og  på  de

automatiske indflyvnings-

/landingssystemer,

(12) vigtigheden og betydningen af

beredskabshø jden,  hvis en sådan er

gældende,  og  de  foranstaltninger, der

skal  iværksættes  ved en  given fe j l  over

og under  beredskabshø jden,

(13) kvalif ika tionskravene ti l  pi loter for  a t

opnå og opretholde godkendelse  t i l  at

udføre  start ved  dårl ig  sigtbarhed og

kategori I I- el ler  I I I-operationer og

(14) betydningen af korrekt  siddende sti l l ing

og øjenhø jde.

(c) Simulatoruddannelse  og/el ler

f lyveuddannelse

(1) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

simulator- og/el ler f l yveudd annelse i

operationer ved dårl ig  sigtbarhed

omfatter:

(i) Kontrol  af,  a t uds tyret  fungerer

ti lfredssti l lende både på jorden og

under f l yvning,

(i i) virkningen for  minima som følge af

ændringer i jordins tal la tionernes

ti lstand,

(i i i) overvågning af  automatiske

flyvestyringssys temer  og af

ti lstandsmeldesys temer  for

autolandingssystemer  med vægt  på

de foranstaltninger, der  skal træffes i

t i l fælde af fej l  i  disse systemer,

(iv) de  foranstaltninger, som skal træffes

i t i l fælde  af  fe j l  i  f.eks . motorer,
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elektriske  systemer , hydraulik el ler

f lyvestyringssys temer ,

(v) virkningen af kendte  uanvendelige

funktioner og anvendelsen af  l ister

over mindsteudstyr,

(vi) de  operationelle begrænsninger som

følge af luftdygtighedscer tif icering,

(vi i) ve jledning i de visuelle  referencer,

som kræves ved beslu tningshø jde,  og

informering  om maksimal t i l ladt

afvigelse  fra  indflyvningsglidebane

eller local iser og

(VII I) Vigtigheden og betydningen

af beredskabshø jden, hvis dette er

relevant, og  det  der  skal foretages  i

t i l fælde af evt.  svigt  over  og under

beredskabshø jden.

(2) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at  hvert

f lyvebesætningsmedlem uddannes  i at

udføre  sine opgaver og  instrueres i den

koordinering,  som kræves  med andre

besætningsmedlemmer . Der bør  t i l  det te

formål gøres størst  mulig  brug af

flyvesimulatorer,  som er  passende

udstyret .

(3) Uddannelsen skal opdeles  i faser , som

dækker  normal operation  uden fe j l  i

f lyvemaskine  el ler udstyr, men som

omfatter  al le  de  ve jrforhold,  der  kan

opstå, og  udførl ige scenarier  for

flyvemaskine-  og udstyrsfe j l ,  som kan

påvirke  kategori II - el ler  I II-operationer .

Hvis  f lyvemaskinens system indebærer

anvendelse  af hybridsystemer  el ler andre

specialsystemer  (såsom head-up displays

eller synsforstærkende udstyr),  skal

f lyvebesætningsmedlemmerne øves i

anvendelsen af disse  sys temer  i normal

og unormal t i lstand i uddannelsens

simulatorfase.

(4) Der skal  indøves

uarbejdsdygtighedsprocedurer , som er

relevante  for s tar t ved  dårl ig  sigtbarhed

og kategori  I I-  og  II I-operationer.

(5) For f l yvemaskiner med en ikke-

typespecif ik simula tor skal

luftfartsforetagendet  sikre,  a t den

flyveuddannelsesfase, der er  specif ik  for

de  visuelle scenarier  af kategori II -

operationer,  udføres i  en simula tor,  som

er godkendt t i l  dette formål af

Myndigheden. Denne uddannelse  skal

omfatte mindst 4 indflyvninger.

Uddannelse  og procedurer , som er

typespecif ikke,  skal  øves  i f lyvemaskinen.

(6) Den første kategori  I I-  og  I I I-uddannelse

skal  mindst  omfatte  følgende øvelser:

(i) Indflyvning  ved anvendelse af de

relevante  f lyves tyringssystemer,

autopiloter  og  styringssystemer, der

er instal leret i  f lyvemaskinen, ved

den relevante beslutningshøjde  og

inklusive overgangen ti l  visuel

f lyvning og landing,

(i i) indflyvning med al le motorer  i  d rift

ved anvendelse af de  relevante

flyvestyringssys temer , autopiloter  og

styringssystemer, der er  instal leret  i

f lyvemaskinen,  ned ti l  den relevante

beslutningshøjde  efterfulgt  af

overskydning, alt uden ekstern visuel

reference,

(i i i) indflyvninger  ved anvendelse  af

automatiske f l yvesystemer, hvor

det te  er relevant,  for at  opnå

automatisk  f lare, l anding  og

udrulning og

(iv) normal betjening  af det  gældende

system både med og uden opnåelse

af visuelle referencer  ved

beslutningshøjde .

(7) Uddannelsens efterfølgende faser  skal

mindst  omfatte:

(i) Indflyvninger  med motorsvigt på

forskell ige tr in  af  indflyvningen,

(i i) indflyvninger  med fe j l  i  krit isk udstyr

(f.eks.  elektriske  systemer ,

automatiske f l yvesystemer, ground-

og/elle r luftbårne  ILS/MLS-systemer

og s tatusmonitorer),

(i i i) indflyvninger , hvor  fej l  i  det
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automatiske f l yveudstyr  ved lav

højde kræver  enten

(A) ti lbagevenden ti l  manuel

f lyvning ti l  s ty ring af f lare,

landing og udrulning  el ler

overskydning el ler

(B) ti lbagevenden ti l  manuel

f lyvning el ler  en

nedgraderet automatisk

ti lstand for at s ty re

overskydninger  fra,  ved

eller under  beslu tningshø jde

inklusive dem, der måt te

resultere  i landing  på

landingsbanen,

(iv) fej l  i  systemerne, som vi l  resultere i

for stor  afvigelse  fra  local iser

og/el le r gl idevinkel både over og

under beslutningshøjden under de

visuelle  mindsteforhold,  der  er

godkendt  for operationen.  Endvidere

skal  overgangen ti l  manuel landing

indøves, hvis et  head-up display

udgør  en  nedgraderet  modus  for det

automatiske system,  el ler  hvis head-

up displayet udgør  den eneste  f lare-

modus, og

(v) fej l  og  procedurer,  der er  specif ikke

for den pågælden de flyvemaskinetype

eller -variant.

(8) Uddannelsesprogrammet skal  give  øvelse

i at  håndtere  fej l ,  som kræver

ti lbagevenden  ti l  højere minima.

(9) Uddannelsesprogrammet skal  omfatte

bet jening  af f lyvemaskinen, hvis fej len

under en fej lpassiv ka tegori  I II-

indflyvning er  årsag ti l ,  at  autopiloten

frakobles  ved el ler  under

beslutningshøjde , når den sidst

rapporterede RVR er 300 m eller  mindre.

(10) Hvis  der  u dføres start  ved en RVR på 400

m og derunder,  skal der i værksættes

uddannelse,  som dækker systemfe jl og

motorsvigt,  der  medfører  såvel

startfor tsættelser som s tar tafbrydelser.

(d) Krav  ti l  omsti l l ingsuddannelse

(conversion training) i udførelse af start  ved

dårl ig  sigtbarhed og kategori II-  og II I-

operationer.  Luftfa rtsforetagendet skal si kre ,

at hvert f l yvebesætningsmedlem fuldfører

følgende uddannelse  i procedurer  ved dårl ig

sigtbarhed ,  hvis der konver teres  t i l  en  ny  type

eller variant  af  en  flyvemaskine,  hvor  der  vi l

bl ive  udfør t start  ved dårl ig sigtbarhed og

kategori I I- og  I II -operationer . Kravene ti l

f lyvebesætningsmedlemmernes  erfaring

vedrørende fuldførelsen  af  e t afkorte t kursus

er beskrevet i  underpunkt  (a)(2)  og (a)(3)

ovenfor:

(1) Teoriuddannelse.  De  relevante  k rav,  som

er foreskrevet  i  ovenstående underpunkt

(b), under hensyn ti l  det  pågældende

flyvebesætningsmedlems kategori II-  og

kategori I II-uddannelse  og -erfaring.

(2) Simulatoruddannelse  og/el ler

f lyveuddannelse.

(i) Mindst  8 indflyvninger og/el ler

landinger  i en simulator, der er

godkendt  t i l  formåle t.

(i i) Såfremt  der  ikke er en typespecif ik

simulator t i l  rådighed,  k ræves  der

mindst  3  indflyvninger  i

f lyvemaskinen,  herunder mindst 1

overskydning.

(i i i) Relevant  yderl igere  uddannelse,

såfremt der  kræves specialuds tyr

såsom head-up displays  el ler

synsforstærkende udstyr.

(3) Flyvebesætningens  kvalif ika tioner.

Kravene ti l  f lyvebesætningens

kvalif ika tioner  er  specif ikke  for

luftfartsforetagendet  og for  den type  af

flyvemaskine,  der  opereres.

(i) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

hver t f lyvebesætningsmedlem

fuldfører en kontrol  forud for

udførelsen  af  kategori II-  el ler I II-

operationer.

(i i) Den i underpunkt (i) ovenfor

foreskrevne kontrol kan erstattes  af

en  velgennemført simula tor-  og/el ler
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f lyveuddannelse som foreskrevet i

underpunkt (d)(2) ovenfor.

(4) Ruteflyvning  under  t i lsyn.

Luftfartsforetagendet  skal si kre, at  hvert

f lyvebesætningsmedlem gennemfører

følgende ruteflyvning under  t i lsyn:

(i) for kategori II,  når  der  kræves

manuel landing, mindst 3 landinger

fra frakoblingen af  autopiloten,

(i i) for kategori II I mindst 3 automatiske

landinger , dog kræves der kun 1

automatisk  landing , når den i

ovenstående underpunkt  (d)(2)

krævede uddannelse  er g ennemført  i

fuld f lyvesimulator , der kan anvendes

ti l  nul-f lyvetidsuddannelse.

(e) Type- og  luftfa rtø jscheferfaring .

Forud for påbegyndelse  af  kategori II -/II I-

operationer gælder følgende yderl igere  krav

for luftfa rtø jschefer  el ler  pi loter , t i l  hvem

udførelsen  af  f lyvningen er uddelegeret, og

for hvem flyvemaskinetypen er ny:

(1) 50 timer  el le r 20 sektorer  på den

pågældende type inklusive  ru tefl yvning

under t i lsyn , og

(2) der  skal  lægges  100 m ti l  de gældende

minima for kategori  I I-  el le r ka tegori  I II-

RVR, medmindre den pågældende

tidl igere  er  blevet kval if iceret  t i l  kategori

II-  el ler II I-operationer  hos et

luftfartsforetagende,  indti l  der  på  den

pågældende type er  opnået i  alt  100

timer el ler  40 sektorer inklusive

ruteflyvning  under t i lsyn .

(3) Myndigheden kan godkende en

nedsættelse  af ovennævnte  krav  t i l

luftfartø jscheferfaring for

flyvebesætningsmedlemmer,  som har

kategori I I- el ler  kategori II I-

luftfartø jscheferfaring.

(f) Start  ved  dårl ig  sigtbarhed med en

RVR på under 150/200 m

(1) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at  der

gennemføres  følgende udd annelse,  inden

der  gives t i l ladelse t i l  a t udfø re  st art med

en RVR på  under 150 m (under 200 m for

flyvemaskiner  i ka tegori  D):

(i) normal start  under de  godkendte

RVR-mindsteforhold,

(i i) start  under de  godkendte RVR-

mindsteforhold  med en motor ude af
drift mellem V1 og V2  el le r så

hurtigt , som sikkerhedshensynene

ti l lader  det , og

(i i i) start  under de  godkendte RVR-

mindsteforhold  med en motor ude af
drift før  V1,  som resulterer i  en

startafbrydelse.

(2) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

uddannelsen, som kræves ifølge

ovenstående underpunkt  (1),

gennemføres  i en  godkendt  simulator.

Denne uddannelse skal omfatte

anvendelse  af eventuelle

specialprocedurer  og  –udstyr. Hvis der

ikke forefindes en  godkendt  simulator ,

kan Myndigheden godkende,  a t denne

uddannelse f inder  sted  i en  f lyvemaskine

uden kravet  om RVR-mindsteforhold (se

bilag  1  t i l  OPS 1.965).

(3) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at  et

f lyvebesætningsmedlem har  gennemført

en  afprøvning, før  den pågældende

udfører  start  ved  dårl ig  sigtbarhed med

en RVR på  under 150 m (under 200 m for

flyvemaskiner  i ka tegori  D),  hvis  dette  er

relevant. Afprøvningen kan kun ers ta ttes

af en  vel l ykket gennemførelse af den

simulator- og/el ler f l yveudd annelse,  som

foreskrives i  underpunkt  (f)(1), ved  den

første  omskoling ti l  en luftfar tøjs type .

(g) Periodisk  f lyvetræning og afprøvning

– operationer ved dårl ig  sigtbarhed

(1) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

pi lotens viden og evne ti l  at  udføre de

opgaver , der er fo rbundet  med den

bestemte  operationskategori,  hvor ti l  han

er godkendt, afprøves  i forbindelse  med

den normale periodiske  f lyvetræning og

luftfartsforetagendets  afprøvning  af

duelighed.  Det  krævede antal

indflyvninger  inden for  den

gyldighedsperiode , som
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luftfartsforetagendets  duelighedskontrol

har  (som foreskrevet i  OPS 1.965(b)),

skal  være mindst 3 , hvoraf 1  kan

erstattes af en indflyvning og landing  i

f lyvemaskinen ved anvendelse af

godkendte kategori I I-  og II I-procedurer.

Der skal  f lyves  én  overskydning under

udførelsen  af  luftfa rtsforetagendets

duelighedsafprøvning. Hvis

luftfartsforetagendet  e r go dkendt  t i l  at

udføre  start med en RVR på under

150/200 m, skal der  under  udførelsen  af

luftfartsforetagendets

duelighedsafprøvning flyves mindst én

LVTO ifølge  de laves te  gældende minima.

(2) Ved kategori II I-operationer  skal

luftfartsforetagendet  anvende en

flyvesimulator,  der  e r go dkendt  t i l

ka tegori I II-uddannelse.

(3) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at  der

ved kategori I I I-operationer på

flyvemaskiner  med e t fej lpassiv t

f lyvestyringssys tem fuldføres en

overskydning mindst  én  gang i perioden,

hvor luftfar tsfore tagendet udfører  3  på

hinanden følgende

duelighedsafprøvninger , som følge af en

fejl i  autopiloten  ved el ler  under

beslutningshøjde , hvor den sidst

rapporterede RVR var  300 m eller

derunder.

(4) Myndigheden kan godkende periodisk

træning i og  afprøvning  af kategori II - og

LVTO-operationer  i en  luftfartø jstype,

hvis  der  ikke  er en godkendt  sim ulator t i l

rådighed.

Note: Aktualiteten  af LVTO og kategori

II/ II I på  grundlag  af automatiske

indflyvninger  og/el le r automatiske

landinger  fas tholdes  via  regelmæssig

uddannelse og kontrol som

foreskrevet i  det te  punkt.

Bilag  1 ti l  OPS 1 . 455

Operat ioner ved dårl ig sigtbarhed –
operat ionelle procedurer

(a) Generelt.  Operationer  ved dårl ig

sigtbarhed omfat ter:

(1) manuel start  (med el le r uden elekt roniske

styringssystemer),

(2) autokoblet  indflyvning  ti l  under DH med

manuel f lare,  landing  og udrulning,

(3) autokoblet  indflyvning  efterfulgt  af

automatisk  f lare, automatisk landing og

manuel udrulning og

(4) autokoblet  indflyvning  efterfulgt  af

automatisk  f lare, automatisk landing og

automatisk  udrulning ,

hvor den gældende RVR er  under  400 m.

Note 1:  Der kan anvendes  et hybridsys tem

sammen med hver af disse

operationsformer.

Note 2:  Andre  former for  styringssystemer og

displays kan cer tif iceres og

godkendes.

(b) Procedurer  og operationelle

instruk tioner

(1) De givne  procedurers  og  ins truk tioners

præcise  ar t og omfang afhænger af det

anvendte luftbårne udstyr og af de

cockpi tprocedurer,  der følges .

Luftfartsforetagendet  skal i

driftshåndbogen klar t definere

flyvebesætningsmedlemmernes  opgaver

under s tar t, indflyvning,  f lare, udrulning

og overskydning.  Der  skal lægges  særlig

vægt  på flyvebesætningens ansvar  under

overgang fra  ikke-visuelle forhold t i l

visuelle  forhold og  på de procedurer , der

skal  anvendes  ved forringet  sig tbarhed,

el ler hvis der opstår fej l .  De r  skal  lægges

særlig vægt  på fordelingen af

cockpi topgaver  for at  sikre,  at

arbejdsbyrden for  den pi lot, der t ræffer

beslutningen om at  lande el le r udføre  en

overskydning, t i l lader ham at  hel l ige  sig

overvågningen og beslutningsprocessen.

(2) Luftfartsforetagendet  skal udførl igt

beskrive  de operationelle  procedurer  og

instruk tioner  i d riftshåndbogen.

Ins truktionerne  skal være forenelige med

de begrænsninger  og obligatoriske



65

procedurer,  som er indeholdt  i

f lyvehåndbogen,  og  skal  især dække

følgende emner:

(i) afprøvning af, at  f lyvemaskinens

udstyr  fungerer  t i l fredssti l lende,

både før  afgang og under f l yvning,

(i i) virkningen for  minima som følge af

ændringer i jordins tal la tionernes  og

det  luftbårne  udstyrs  t i lstand,

(i i i) procedurer  for s tar t, indflyvning,

flare,  landing,  udrulning og

overskydning,

(iv) procedurerne, som skal følges i

t i l fælde af fej l ,  advarsler og  andre

ikke-normale  situationer,

(v) den krævede visuelle

minimumsreference,

(vi) betydningen af korrekt  siddende

sti l l ing og øjenhø jde,

(vi i) foranstaltninger,  som kan bl ive

nødvendige  som følge  af en

forringelse  af  den visuelle  reference,

(VII I) fordelingen af besætningens

pligter ved gennemførelse  af

procedurerne ifølge underpunkt  (i) t i l

( iv) og (vi) ovenfor  for at  give

luftfartø jschefen mulighed for

primært  at hel l ige  sig  overvågning og

beslutningstagning,

(ix) kravet  om,  a t al le  hø j dekald under

200 f t skal  bygge på

radiohø jdemåleren, og  om,  a t én

pilot fortsat  skal overvåge

flyvemaskinens instrumenter, indti l

landingen er  fuldført,

(x) kravet  om,  a t det local iser-følsomme

område skal beskyt tes ,

(xi) brugen af  oplysninger  om

vindhastighed, vindvariation,

turbulens , forurening af

landingsbanen og brugen af f l ere

RVR-vurderinger,

(xi i) procedurerne, der skal anvendes ved

øvelsesindflyvninger  og -landinger på

landingsbaner,  hvor de fuldstændige

procedurer  for kategori I I-  el l er

ka tegori I II-f l yvepladser  ikke er

gældende,

(XII I) de  operationelle

begrænsninger som følge af

luftdygtighedscertif icering og

(xiv) oplysninger om den maksimalt

t i l ladte afvigelse fra ILS-glidebanen

og/elle r local iseren.
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Bilag  1.465 ti l  OPS 1.001

Minimumssigtbarhed ved VFR-operationer

Luft rumsklasse B C D E F G

Over  900 m (3000 ft) AMSL
eller over  300 m (1000 ft)
over terræn afhængigt af,
hvad der  er hø jes t

Ved og under 900 m
(3000 ft) AMSL el ler 300
m (1000 ft)  over terræn
afhængigt  af,  hvad der
er hø jes t

Afstand fra  sky Fri af sky 1500 m horisontalt
300m (1000 ft)  ver tikalt

Fri af sky  og med
overfladen inden for
synsvidde

Flyvesigtbarhed 8 km ved og over 3050 m (10 000 ft)  AMSL (note  1)
5 km under  3050 m (10 000 ft) AMSL

5 km (note  2)

Note 1: Når  overgangshøjdeniveauet er under  3050 m (10 000 ft) AMSL, skal FL  100 a nvendes i

stedet  for  10  000 ft.

Note 2: Flyvemaskiner  i kategori A  og B  kan opereres  ved en flyvesigtbarhed ned ti l  3000 m,

forudsat  a t den relevante ATS-myndighed ti l lader  anvendelse af en flyvesigtbarhed på

under 5 km,  og forudsat , at fo rholdene er  således,  a t sandsynligheden for  at møde anden

trafik  e r lav,  og IAS er 140 kt  el ler  lavere.
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SUBPART F

PRÆSTATION GENERELT

OPS 1.470

Anvendelsesområde

(a) Luftfartsselskabet  skal  sikre,  at

f lermotorede flyvemaskiner,  som drives  af

turbopropmotorer,  og som har  en  maksimal

godkendt  passagerkonfiguration  på mere end

9 sæder el le r  en  maksimal startmasse på  over

5700 kg,  samt al le  f lermotorede fl yvemaskiner

med turbojetmotorer  opereres i

overensstemmelse  med Subpart  G

(præstationsklasse A).

(b) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

propeldrevne flyvemaskiner  med en maksimal

godkendt  passagerkonfiguration  på 9 el ler

færre  sæder  og en maksimal s tar tmasse  på

5700 kg  el le r derunder,  opereres  i

overensstemmelse  med Subpart  H

(præstationsklasse B).

(c) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

f lyvemaskiner , som drives af stempelmotorer,

og som har en maksimal godkendt

passagerkonfigura tion  på flere  end 9 sæder

eller en maksimal  startmasse  på  over  5700

kg,  opereres  i overe nsstemmelse  med Subpart

I (præstationsklasse C).

(d) I t i l fælde,  hvor der  ikke kan udvises

fuld overenss temmelse med kravene i den

relevante  Subpart  som følge af særlige

konstruktionsmæssige egenskaber (f.eks.

overlydsfly el ler  søflyvemaskiner) , skal

luftfartsforetagendet  anvende godkendte

præstationsnormer,  som sikrer  et

sikkerhedsniveau,  der  svarer  t i l  det  niveau,

som er angivet  i  den relevante  Subpart.

(e) Flermotorede fl yvemaskiner, som er

drevet  af tu rbopropmotorer, og  som har en

maksimal godkendt  passagerkonfigura tion  på

flere end 9  sæder og en maksimal  sta rtmasse

på 5700 kg el ler  derunder,  kan af

Myndigheden få  t i l ladelse t i l  at  operere under

alternative  operative  begrænsninger  t i l

begrænsningerne for præstationsklasse A ,

men disse  må ikke være mindre restri kti ve

end de relevante  krav  i Subpart  H.

(f) Bestemmelserne  i ovenstående

underpunkt (e) bortfalder den 1.  apri l  2000.

OPS 1.475

Generelt

(a) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

f lyvemaskinens masse:

(1) ved s tar tens  begyndelse

eller i  t i l fælde af nyplanlægning under

flyvningen

(2) på det  punkt, hvorfra den reviderede

operationelle f l yveplan er  gældende

ikke er  større  end massen,  ved hvi lken

kravene i den relevante Subpart kan

overholdes, for  den fl yvning,  der  skal

udføres,  under hensyn ti l  de forventede

reduktioner af massen under

flyveforløbet  og  ti l  den

brændstofudtømning under  f lyvning, som

kan finde  sted  ifølge  det  pågældende

krav.

(b) Luftfartsforetagendet  skal si kre, a t  de

godkendte præstationsdata , som er indehold t

i f lyvehåndbogen,  anvendes ti l  at  afgøre, om

kravene i den relevante Subpart er  overholdt,

om nødvendig t suppleret  med andre  data,  som

kan godkendes  af  Myndigheden som

foreskrevet i  den pågældende Subpart . Ved

anvendelse  af de fak torer, som er  foreskrevet

i den relevante Subp art,  kan der tages  hensyn

ti l  eventuelle operationelle  faktorer , som

allerede indgår i f l yvehåndbogens

præstationsdata,  for at  undgå dobbelt

anvendelse  af faktorer.

(c) Ved opfyldelse  af kravene i den

relevante  Subpart,  skal  der  tages behørigt

hensyn ti l  f l ykonfiguration, mil jøforhold  og

bet jening  af systemer , som indvirker  negativt

på  præstationen.

(d) I præstationshenseende k an en fugtig

start - og landingsbane, som ikke  er  en

græsbane, betragtes  som tør.

OPS 1.050

Terminologi
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(a) Ved begreberne,  som anvendes  i

Subpar t F, G, H,  I  og J,  og som ikke  er

defineret  i  JAR–1, fors tås  følgende:

(1) Acceleration-stop distance ti l  rådighed

(ASDA). Længden af det  disponible

startløb plus  nødstopbanens længde ,  hvis

den relevante Myndighed har  angivet,  a t

en  sådan nødstopbane er  t i l  rådighed, og

hvis  denne nødstopbane er i  stand ti l  a t

bære fl yvemaskinens  masse  under  de

fremherskende operationelle forhold.

(2) Forurenet  sta rt-  og  landingsbane.  En

start - og landingsbane anses  for at  være

forurenet,  når  mere end 25% af b anens

overflade  (uanset  om det te  forekommer i

afgrænsede områder  el le r ej)  inden for

den længde og bredde,  som kræves , er

dækket  af følgende:

(i) Overfladevand,  som er mere end 3

mm (0,125 in)  dyb, el ler  sjap  el ler

løs sne,  som svarer t i l  mere  end 3

mm (0,125 in)  vand,

(i i) sne , der  er sammenpresset t i l  en  fast

masse , som er modstandsdygtig over

for yderl igere  komprimering,  og som

vil hænge sammen el ler  brydes  i

klumper, hvis den samles op

(sammenpresset  sne),  el ler

(i i i) is, herunder våd is.

(3) Fugtig  start-  og landingsbane.  En start -

og landingsbane bet ragtes som fugtig,

hvis  overfladen ikke er  tør , og hvis

fugten på  banen ikke giver den et

skinnende udseende.

(4) Tør s tart-  og  landingsbane.  En  tør  start -

og landingsbane er en bane,  som

hverken er våd el le r forurenet . Den

omfatter  de belagte  start-  og

landingsbaner,  som er specielt

konstruere t med ri l ler  el le r porøs

belægning, og  som vedligeholdes  på en

sådan måde,  a t banen sik rer  e n  ”effekti vt

tør”  bremsning,  også  når  der er  fugt  t i l

stede.

(5) Landingsdistance ti l  rådighed (LDA).

Længden af  den landingsbane, som den

relevante  Myndighed har angive t er t i l

rådighed, og  som er  egnet t i l  ground-

løbet  for  en  flyvemaskine, som lander.

(6) Maksimal godkendt

passagersædekonfiguration.  Den

maksimale  passagersædekapacite t i  den

enkelte  f lyvemaskine,  eksklusive

pilotsæder  el ler cockpitsæder og sæder

ti l  kabinebesætning,  afhængigt  af,  hvad

der  er relevant,  som anvendes  af

luftfartsforetagendet,  er godkendt af

Myndigheden og angivet  i

f lyvehåndbogen.

(7) Startdistance  ti l  rådighed (TODA).

Længden af  det  startløb, der er  t i l

rådighed, plus  længden af  den clearway,

der  er t i l  rådighed.

(8) Startmasse . Ved flyvemaskinens

startmasse fors tås  dens masse inklusive

alt materiel  og  samtlige personer , som

befordres ved påbegyndelsen af

startløbet.

(9) Startløb  ti l  rådighed (TORA) .  Længden af

den s tar tbane, som vedkommende

Myndighed har  angivet er  t i l  rådighed, og

som er egnet  t i l  g round-løbet  for  en

flyvemaskine,  som starter.

(10) Våd start-  og landingsbane.  En start - og

landingsbane anses for  a t være våd, hvis

banens  ove rflade er  dækket  af  vand el le r

l ignende, når mængden er  mindre end

angivet  i  ovenstående underpunkt  (a)(2),

el ler når der er  t i lstrækkelig  fugt  på

start - og landingsbanen ti l  at fo rårsage,

at banen fremstår reflekterende,  men

uden at  have  væsentl ige  områder  med

overfladevand.

(b) Betydningen af betegnelserne

‘acceleration-stop distance ’, ‘s tar tdistance’,

‘startløb’,  ‘ ne ttostartf l yvebane’,

‘nettoflyvebane under f lyvning med en motor

ude af drift ’  og  ‘ne ttoflyvebane under f lyvning

med to  motorer ude af  drift ’  defineres for  den

pågældende flyvemaskine i  de

luftdygtighedskrav,  hvorunder  f lyvemaskinen

er certif iceret , el ler  som angivet af

Myndigheden, hvis Myndigheden er af den

opfat telse, at  den pågældende definit ion  er
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uti lstrækkelig  t i l  at  udvise  overholdelse af de

operationelle præstationsbegrænsninger.
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SUBPART G

PRÆSTATIONSKLASSE A

OPS 1.485

Generelt

(a) Luftfartsforetagendet  skal for  at

fastslå,  a t kravene i d enne Subpar t er

overholdt,  sik re,  at de godkendte

præstationsdata  i f lyvehåndbogen om

nødvendig t suppleres  med andre  data,  som

kan godkendes  af  Myndigheden,  hvis de

godkendte præstationsdata  i f l yvehåndbogen

er uti lstrækkelige  med hensyn ti l  elementer

såsom:

(1) Redegørelse for  ugunstige operationelle

forhold , som med rimelighed kan

forventes,  såsom s tar t og  landing  på

forurenede start-  og landingsbaner  og

(2) hensyntagen ti l  motorsvigt  i  al le  faser af

f lyvningen.

(b) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

der  for  en situation med våde og forurenede

start - og landingsbaner anvendes

præstationsdata,  som er  fas tsat  i

overensstemmelse  med JAR 25 X 1591 el ler

t i lsvarende,  og  som kan godkendes  af

Myndigheden.

OPS 1.490

Start

(a) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

startmassen ikke overstiger  den maksimale

startmasse, der er  angivet i  f lyvehåndbogen

for trykhø jden og den omgivende temperatur

på  den flyveplads,  hvorfra  starten  skal

udføres.

(b) Luftfartsforetagendet  skal overholde

følgende krav ved fastsættelse  af  den

maksimalt t i l ladte  startmasse:

(1) Acceleration-stop distancen må ikke

være større end den acceleration-stop

distance,  der  er  t i l  rådighed,

(2) startdistancen må ikke være stør re  end

den s tar tdistance,  der er  t i l  rådighed, og

clearway-distancen må ikke være større

end halvdelen af det startløb,  der er  t i l

rådighed,

(3) startløbet må ikke  være s tørre end det

startløb,  der er  t i l  rådighed,

(4) overholdelsen af dette punkt  skal påvises

ved at  anvende en  enkelt værdi fo r V 1

for den afbrudte  og for tsat te  start,  og

(5) på  en  våd el ler  foru renet s tar tbane må

startmassen ikke være stør re  end den

startmasse, der er  t i l lad t for  start  på en

tør startbane under  de  samme forhold.

(c) Luftfartsforetagendet  skal ved

påvisning  af  overensstemmelse  med

ovenstående underpunkt  (b) tage følgende i

bet ragtning:

(1) flyvepladsens  t rykhøjde ,

(2) den omgivende temperatur  på

flyvepladsen,

(3) start - og landingsbanens

overfladeti lstand og -type,

(4) startbanens hældning  i startretningen,

(5) ikke over  50% af den rapporterede

modvindskomponent el ler  ikke under

150% af den rapporterede

medvindskomponent,  og

(6) det  eventuelle tab af startbanelængde

som følge af opretning af f lyvemaskinen

inden start.

OPS 1.495

Hindringsfr ihed ved start

(a) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

nettostartf l yvebanen er fr i  af al le  hindringer

med en ver tikal dis tance  på mindst 35 ft  el ler

med en horisontal  distance på  mindst  90 m

plus  0·125 x  D, hvor  D er den horisontale

distance,  som flyvemaskinen har t i lbagelagt

fra slu tningen af den startdistance,  der  e r t i l

rådighed, el ler  fra  slutningen af
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startdistancen,  hvis  der er  planlagt en

dre jning før  afslutningen af den startdistance,

der  er t i l  rådighed.  For f lyvemaskiner  med et

vingefang på under  60  m kan der  anvendes  en

horisontal hindringsfrihed på  halvdelen af

flyvemaskinens vingefang plus 60  m plus

0,125 x D.

(b) Luftfartsforetagendet  skal ved

påvisning  af  overholdelse af ovenstående

underpunkt (a) tage  følgende i betragtning:

(1) flyvemaskinens masse ved

påbegyndelsen af startløbet,

(2) flyvepladsens  t rykhøjde ,

(3) den omgivende temperatur  på

flyvepladsen og

(4) ikke over  50% af den rapporterede

modvindskomponent el ler  ikke under

150% af den rapporterede

medvindskomponent.

(c) Ved påvisning  af  overholdelse af

ovenstående underpunkt  (a):

(1) Ændring af beholden kurs  e r i kke  t i l ladt

før det  punkt, hvor  net tostartf lyvebanen

har  nået  en  højde , der  er l ig  med

halvdelen  af  vingefanget , men ikke

mindre end 50 ft  over  niveauet  for

afslutningen af  det  sta rtløb , der er t i l

rådighed. Derefter  antages  det  op ti l  en

højde på  400 ft , at  f lyvemaskinen ikke

krænges  mere  end 15°.  For  en  højde

over 400 ft kan  der  planlægges  med

krængningsvinkler, som er  større  end

15°, men ikke  over  25°,

(2) enhver del  af  den nettostartf l yvebane,

hvori f lyvemaskinen krænges mere end

15°, skal være fri fo r al le hindringer

inden for  de horisontale  distancer ,  der  er

angivet  i  underpunkt (a), (d) og  (e)  t i l

det te  punkt,  med en verti kal  distance på

mindst  50 ft,

(3) luftfartsforetagendet  skal gøre  brug af

særlige  procedurer,  som kræver

Myndighedens  godkendelse,  for at

anvende større krængningsvinkler,  som

ikke må være større end 20°  mellem 200

ft og  400 ft  el ler i kke  stør re  end 30°

over 400 ft (se bi lag 1  t i l  OPS 1.495(c)

(3)), og

(4) Der skal  tages t i lstrækkeligt  hensyn ti l

krængningsvinklens  virkning på

operationshastigheder og  flyvebane

inklusive de distanceinkrementer, der er

resultatet  af øgede

operationshastigheder.

(d) Ved påvisning  af  overholdelse af

ovenstående underpunkt  (a)  er  det  ikke

nødvendig t, at  luftfartsforetagendet  i de

ti lfælde,  hvor  den planlagte f l yvebane ikke

kræver ændringer  af beholden kurs  på  mere

end 15°,  tager hensyn ti l  de  hindringer,  som

har  en  la teral afstand på  mere end:

(1) 300 m, hvis pi loten  er  i  stand ti l  at

opretholde den krævede

navigationsnøjagtighed gennem det

område, hvor planet for hindringsfrihed

skal  være beregnet  (obstacle

accountabil ity area) , el ler

(2) 600 m for  f lyvninger  under al le andre

forhold .

(e) Ved påvisning  af  overholdelse af

ovenstående underpunkt  (a)  er  det  ikke

nødvendig t, at  luftfartsforetagendet  i de

ti lfælde,  hvor  den planlagte f l yvebane kræver

ændringer af beholden kurs  på mere end 15°,

tager  hensyn ti l  de  hindringer, som har en

lateral afstand på mere end:

(1) 600 m, hvis pi loten  er  i  stand ti l  at

opretholde den krævede

navigationsnøjagtighed gennem det

område, hvor planet for hindringsfrihed

skal  være beregnet , el ler

(2) 900 m for  f lyvninger  under al le andre

forhold .

(f) Luftfartsforetagendet  skal udarbejde

beredskabsprocedurer for  a t opf ylde  kravene i

OPS 1.495 og for at  sikre  en  sikker rute,  hvor

hindringer undgås , samt  for at  gøre  det

muligt  for f lyvemaskinen enten at  overholde

en-route-kravene i OPS 1.500 el ler  a t l ande

enten på afgangsflyvepladsen el ler på en

alternativ  startf l yveplads .
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OPS 1.500

En route – en motor ude af drift

(a) Luftfartsforetagendet  skal si kre, a t  de

data  for en-route-nettoflyvebanen med en

motor  ude af drift, som er angive t i

f lyvehåndbogen for  de  ve jrforhold,  der

forventes  t i l  f lyvningen,  overholder  enten

underpunkt (b) el ler  (c) på al le punkter  langs

ruten . Nettoflyvebanen skal have en posit iv

gradient  ved 1500 ft  ove r  den fl yveplads , hvor

landingen antages at  f inde  sted  efter

motorsvigt.  Under  vej rforhold,  som kræver

brug af afisningssystemer, skal der  tages

hensyn ti l  den virkning,  som brugen af disse

har  på  net toflyvebanen.

(b) Net toflyvebanens gradient  skal  være

posit iv  ved mindst 1000 ft  over  alt  terræn og

alle forhindringer  langs  ruten  inden for 9,3

km (5 nm) på  hver side  af  den planlagte

beholdne kurs.

(c) Net toflyvebanen skal t i l lade,  a t

f lyvemaskinen kan fortsætte  f lyvningen fra

marchhø jden ti l  en f lyveplads,  hvor der kan

udføres  en landing  i overensstemmelse  med

OPS 1.515 el ler  1.520, afhængigt af, efter

hvad der  er relevant,  idet nettoflyvebanen

vertikalt skal gå  fr i  af alt  terræn og al le

forhindringer langs ru ten med mindst 2000 ft

inden for  9,3  km (5 nm) på  begge sider af

den planlagte beholdne kurs  i

overensstemmelse  med nedenstående

underpunkt (1)  t i l  (4):

(1) Motoren antages  af svig te  på  det  mest

krit iske  punkt  langs ruten,

(2) vindens  indvirkning på  flyvebanen tages  i

bet ragtning,

(3) brændstofudtømning under  f lyvning er

ti l ladt i  det  omfang, det sker  i

overensstemmelse  me d behovet for  a t nå

frem ti l  lufthavnen med de krævede

brændstofreserver, og  såfremt  der

anvendes en sikker  procedure,  og

(4) den fl yveplads, hvor  f lyvemaskinen

antages  at lande efter motorsvigt , skal

opfylde  følgende kriterier:

(i) Kravene ti l  præstation  ved den

forventede landingsmasse skal

opfyldes,  og

(i i) ve jrrappor ter  el ler –udsigter  el l er

en  given kombination  heraf samt

rapporter  om flyvepladsforhold  skal

indicere, at  der  kan fuldføres en

sikker  landing  på det beregnede

landingstidspunkt.

(d) Ved påvisning  af  overholdelse af OPS

1.500 skal  luftfa rtsforetagendet øge

breddemarginerne  i ovenstående underpunkt

(b) og (c) t i l  18,5  km (10 nm),  såfremt

navigationsnøjagtigheden ikke overholder

dækningsgraden på  95%.

OPS 1.505

En-route – flyvemaskiner med tre eller
flere motorer, hvoraf to er ude af drift

(a) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at  en

flyvemaskine  med tre el ler  f lere motorer

aldrig  på  noget  punkt  langs den planlagte

beholdne kurs er  længere væk end 90

minutter –  beregnet  ved

langdistancemarchfar t med al le motorer  i  drift

ved s tandardtemperatur  i  vindsti l le - fra en

flyveplads,  hvor præstationskravene, som

finder anvendelse  på den forventede

landingsmasse,  kan opfyldes, medmindre det

er i  overensstemmelse  med nedenstående

underpunkt (b) t i l  (f).

(b) Dataene for nettoflyvebanen under

flyvning med to motorer ude af  drift  skal

t i l lade  flyvemaskinen at  fortsætte f lyvningen

under de forventede ve jrforhold  fr a  det  punkt,

hvor to motorer  antages  a t svigte  samtidigt ,

t i l  en f lyveplads,  hvor det er  muligt at  lande

og s tandse  fulds tændigt ved anvendelse  af

den foreskrevne procedure fo r  en  landing  med

to motorer ude af  drift.  Nettoflyveb anen skal

vertikalt gå fr i  af alt ter ræn og al le

forhindringer langs ru ten med mindst 2000 f t

inden for  9,3  km (5 nm) på  hver  side af den

planlagte  beholdne kurs.  Ved hø jder  og under

ve jrforhold , som kræver brug af

afisningssystemer , skal  der  tages hensyn ti l

den virkning , som brugen af disse har på

nettoflyvebanedataene. Hvis

navigationsnøjagtigheden ikke overholder
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dækningsgraden på  95%, skal

luftfartsforetagendet  øge den ovenfor anførte

breddemargin  t i l  18 ,5  km (10 nm).

(c) De to  motorer antages at  svigte på

det  mest  krit iske punkt  af  den del  af ru ten,

hvor f l yvemaskinen –  beregnet ved

langdistancemarchfar t med al le motorer  i  drift

ved s tandardtemperatur  i  vindsti l le - er mere

end 90 minutter  fra  en  flyveplads,  hvor

præstationskr avene,  som finder  anvendelse på

den forventede landingsmasse , kan opfyldes.

(d) Net toflyvebanen skal have en  posit iv

gradient  ved 1500 ft  ove r  den fl yveplads , hvor

landingen antages at  bl i ve  udført , efter at  to

motorer har svig te t.

(e) Brændstofudtømning under f lyvning

er t i l ladt  i  de t omfang,  det  sker  i

overensstemmelse  med behovet fo r  a t nå frem

til lufthavnen med de krævede

brændstofreserver, og  såfremt  der  anvendes

en sikker procedure.

(f) Flyvemaskinens forventede masse  på

det  t idspunkt, hvor  de to motorer  antages  a t

svigte,  må ikke være lavere  end den masse ,

der  vi l le omfatte t i lstrækkeligt  brændstof t i l

at fo rtsætte  t i l  en f lyveplads,  hvor landingen

antages  udfør t, og  ti l  at ankomme ti l  den

pågældende flyveplads i mindst 1500 ft

direkte over  landingsområdet og  derefter  t i l

at f l yve  i niveau i 15  minutter.

OPS 1.510

Landing – destinationsflyvepladser og
alternative flyvepladser

(a) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

den landingsmasse , der er fastsat  for

flyvemaskinen  i  henhold  t i l  OPS 1.475(a),  ikke

overstiger  den maksimale  landingsmasse,  som

er angive t for  den hø jde og omgivende

temperatur,  der  forventes på det beregnede

tidspunkt for  landing  på

destinationsfl yvepladsen og på den alternative

flyveplads.

(b) Ved inst rumentindflyvninger med

beslutningshøjder  på  under  200 ft  skal

luftfartsforetagendet  verif icere, at

f lyvemaskinens indflyvningsmasse  under

hensyn ti l  s tar tmassen og det  brændstof,  der

forventes  forbrugt  under  f lyvningen,  t i l lader

en stigegradient  ved overskydning - med den

krit iske  motor ude af drift og  med den

hastighed og konfiguration, der anvendes  ved

overskydning -  på mindst 2,5% eller  den

publicerede gradient,  afhængigt  af,  hvi l ken

der  er størst.  Anvendelse  af en  alternativ

metode skal  godkendes  af  Myndigheden.

OPS 1.515

Landing – tørre landingsbaner

(a) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

den landingsmasse , der er fastsat  for

flyvemaskinen i  overensstemmelse  med OPS

1.475(a) for det forventede tidspunkt  for

landing på  destina tionsfl yvepladsen el ler  på

en given alternativ  f lyveplads,  muliggør

landing med fuldstændig  standsning  fra  50 ft

over tærsklen:

(1) For f l yvemaskiner med turbojetmotorer

inden for  60% af den landingsdistance ,

der  er t i l  rådighed,

(2) for f lyvemaskiner med turbopropmotorer

inden for  70% af den landingsdistance ,

der  er t i l  rådighed,

(3) Myndigheden kan for procedurer  for  ste j l

indflyvning godkende brug af

landingsdistancedata, der er  multipl ice re t

i overenss temmelse med ovenstående

underpunkt (a)(1) og  (a)(2),  afhængigt

af, hvad der er relevant,  på grundlag  af

en  skinbegrænsningshøjde  på  under 50

ft, men ikke under 35  ft

(4) ved påvisning af overholdelse  af

ovenstående underpunkt  (a)(1)  og  (a)(2)

kan Myndigheden undtagelsesvist, hvis

Myndigheden finder  det  godtg jort,  at der

er et  behov (se bi lag 1),  godkende brug

af procedurer  for kor tbaneoperationer  i

overensstemmelse  med bilag  1 og 2

sammen med eventuelle  andre

supplerende betingelser,  som

Myndigheden finder  nødvendige  for at

sikre  e t acceptabelt  sikkerhedsniveau i

det  enkelte  t i l fælde.
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(b) Luftfartsforetagendet  skal ved

påvisning  af  overholdelse af ovenstående

underpunkt (a) tage  følgende i betragtning:

(1) flyvepladsens  højde over havoverfladen,

(2) ikke mere  end 50% af

modvindskomponenten el ler i kke  under

150% af medvindskomponenten og

(3) landingsbanens hældning i

landingsre tningen,  hvis d enne er s tørre

end +/-2%.

(c) Det skal ved påvisning af

overholdelse  af ovenstående underpunkt (a)

antages:

(1) at f l yvemaskinen skal l ande på  den mest

favorable  landingsbane i  vinds ti l le, og

(2) at f l yvemaskine n skal l ande på  den bane,

der  er størst  sandsynlighed for at  få

anvist  i  bet ragtning af den sandsynlige

vindhastighed og -re tning  og

flyvemaskinens ground handling-

egenskaber  og i betragtning  af  de øvrige

forhold  såsom landingshjælpemidle r og

terræn.

(d) Såfremt  luftfartsforetagendet  er  ude

af stand ti l  a t overholde ovenstående

underpunkt (c)(1) for  en

destinationsfl yveplads med en enkelt

landingsbane,  hvor landingen afhænger  af  en

bestemt vindkomponent,  kan fl yvemaskinen

afsendes,  hvis der angives  2  alternative

flyvepladser,  som muliggør  fuld  overholdelse

af underpunkt (a), (b) og (c).

Luftfartø jschefen skal før  påbegyndelse af

indflyvning ti l  l anding  på en

destinationsfl yveplads sikre  sig,  at l andingen

kan udføres i ful d  overensstemmelse  med OPS

1.510 og underpunkt  (a)  og  (b).

(e) Hvis  luftfa rtsforetagendet er  ude af

stand ti l  at overholde  ovenstående

underpunkt (c)(2) for

destinationsfl yvepladsen,  kan flyvemaskinen

afsendes,  hvis der angives  en  alternativ

flyveplads,  som muliggør  fuld overholdelse  af

underpunkt (a), (b) og  (c).

OPS 1.520

Landing – våde og forurenede
landingsbaner

(a) Luftfartsforetagendet  skal,  når  de

relevante  ve jrrapporter  el le r –udsigter  el le r

en  kombination heraf indicerer , at

landingsbanen på det beregnede

ankomsttidspunkt  kan være våd, sikre, at  den

landingsdistance, der er  t i l  rådighed, er

mindst  115% af den krævede

landingsdistance, som er  fastsat  i

overensstemmelse  med OPS 1.515.

(b) Luftfartsforetagendet  skal,  når  de

relevante  ve jrrapporter  el le r –udsigter  el le r

en  kombination heraf indicerer , at

landingsbanen på det beregnede

ankomsttidspunkt  kan være forurenet,  sikre,

at den landingsdistance, der er  t i l  rådighed,

er l ig  med mindst  den landingsdistance,  der

er fastsat i  overensstemmelse  med

ovenstående underpunkt  (a),  el l er mindst

115% af den landings distance ,  der  e r f astsa t i

overensstemmelse  med godkendte data  for

landingsdistancer på forurenede

landingsbaner  el l er t i lsvarende,  der  e r

godkendt  af  Myndigheden,  afhængigt  af,

hvi l ken  der er  størs t.

(c) Der kan anvendes  en

landingsdistance på  en  våd landingsbane, som

er kor tere  end den distance, der foreskrives  i

ovenstående underpunkt  (a),  men ikke kor tere

end den distance,  der  foreskrives  i OPS

1.550(a),  såfremt  flyvehåndbogen indeholder

specif ikke  supplerende oplysninger om

landingsdistancer på våde landingsbaner .

(d) Der kan på en særligt  behandlet

forurenet  landingsbane anvendes  en

landingsdistance, som er  kortere  end den

distance,  der  foreskrives  i underpunkt  (b),

men ikke kortere  end den distance,  som

foreskrives i  OPS 1 .515(a),  såfremt

flyvehåndbogen indeholder  specif ikke

supplerende oplysninger  om landingsdistancer

på  forurenede landingsbaner.

(e) Ved påvisning  af  overholdelse af

underpunkt (b), (c) og (d) skal krite rierne i

OPS 1.515 anvendes  i overensstemmelse

hermed,  dog finder  OPS 1.515(a)(1) og  (2)

ikke anvendelse  på  ovenstående underpunkt

(b).
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Bilag  1  t i l  OPS 1.495(c)(3)

Godkendelse af øgede krængningsvinkler

(a) Ved anvendelse af øgede

krængningsvinkler, som kræver  særlig

godkendelse,  skal følgende kriterier  opfyldes:

(1) Flyvehåndbogen skal indeholde

godkendte data  for  den krævede øgning

af operationshastigheden samt data , der

gør det mulig t at  konst ruere f l yvebanen

under hensyn ti l  de øgede

krængningsvinkler og  hastigheder.

(2) Der skal  være visuelle  referencer t i l

rådighed af hensyn ti l

navigationsnøjagtigheden. Der skal for

hver  landingsbane angives  ve jrminima og

vindbegrænsninger,  som er godkendt  af

Myndigheden.

(3) Uddannelse  i overensstemmelse  med OPS

1.975.

Bilag  1  t i l  OPS 1.515(a)(3)

Procedurer for stejl indflyvning

(a) Myndigheden kan godkende,  a t der

anvendes procedurer  for  stej l  indflyvning,

som gør brug af  indflyvningsglidebanevinkle r

på  4·5° el ler derover  og

skinbegrænsningshøjder, som er  under  50 ft,

men ikke under  35  ft , forudsat  at følgende

kriterier  overholdes:

(1) Flyvehåndbogen skal angive den

maksimale  godkendte

indflyvningsglidebanevinkel, eventuelle

andre begrænsninger,  normale

procedurer,  unormale procedurer el ler

nødprocedurer for  den s te j le  indflyvning

samt  ændringer  i banelængdedataene,

når  kriterierne for  stej l  indflyvning

anvendes,

(2) på  hver f l yvepla ds, hvor  der skal udføres

procedurer  for s te j l  indflyvning,  skal der

være et  egnet gl idebanereferencesystem,

der  som minimum omfatter et  sys tem ti l

visuel visning  af  indflyvningsglidebanen,

og

(3) der  skal  angives og godkendes

ve jrminima for hver  landingsbane,  som

skal  anvendes  ti l  en  stej l  indflyvning .

Følgende skal  tages i  betragtning:

(i) hindringsforholdene,

(i i) typen af gl idebanereferencer  og

kursinformation for  banen såsom

visuelle  h jælpesystemer, MLS, 3D–

NAV, ILS,  LLZ,  VOR, NDB,

(i i i) den minimale visuell e  reference,  der

skal  kræves  ved DH og MDA,

(iv) luftbåre t udstyr t i l  rådighed,

(v) pi lotens kvalif ikationer og særlige

kendskab ti l  f l yvepladsen,

(vi) f lyvehåndbogens begrænsninger og

procedurer  og

(vi i) kriterier  for overskydning.

Bilag  1  t i l  OPS 1.515(a)(4)

Kortlandinger

(a) Den distance, der anvendes  ti l

beregning af  den ti l ladte landingsmasse , kan

med henbli k på  anvendelsen af OPS 1.

515(a)(4) bes tå  af den anvendelige  længde af

det  erklærede sikre område plus den

erklærede landingsdistance,  der  er  t i l

rådighed. Myndigheden kan godkende disse

operationer i  overensstemmelse  med følgende

kriterier:

(1) Bevis for behovet for kortlandinger.  Der

skal  forel igge en klar  offentl ig  interesse i

og operationel nødvendighed af

operationen enten som følge  af

lufthavnens fjerne beliggenhed el ler som

følge af fysiske begrænsninger  i

forbindelse med en forlængelse af

landingsbanen.

(2) Kriterier  for f l yvemaskinen og

operationelle kriterier.

(i) Kortlandinger kan kun godkendes

for f lyvemaskiner,  hvor  den

vertikale  afstand mellem pilotens
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øjenlin je  og l injen  fra  hjulenes

nederste del  - med fl yvemaskinen

placeret  på den normale  gl idebane -

ikke overstiger  3  meter.

(i i) When es tablishing  aerodrome

operating  minima the  visibi l i ty/RVR

must  not be less than 1.5 km.  In

addit ion , wind l imitations must  be

specif ied  in  the  Operations  Manual.

(i i i) For disse  operationer skal pi lotens

minimumserfaring, krav  t i l

uddannelse og særlig t kendskab ti l

f lyvepladsen angives i

driftshåndbogen.

(3) Det antages, at  overflyvningshø jden over

starten af den anvendelige længde af  det

erklærede sikre område er 50 ft .

(4) Yderl igere  k riterier.  Myndigheden kan

pålægge yderl igere  betingelser , som

skønnes  nødvendige for  en  sikker

operation,  under hensyn ti l  f lytypens

karakterist ika,  orografiske  karakterist ika

i indflyvningsområdet ,

indflyvningsh jælpesystemer t i l  rådighed

og ud fra hensynene ti l

overskydning/afbrudt landing.  Disse

yderl igere betingelser kan f.eks.  være

kravet  om et  visuelt system af

VASI/PAPI-typen ti l  visning  af

gl idevinkel.

Bilag  2  t i l  OPS 1.515(a)(4)

Flyvepladskriter ier for kortlandinger

(a) Flyvepladskriterier

(1) Anvendelsen af  det  sikre  område skal

godkendes af lufthavnsmyndigheden.

(2) Den anvendelige  længde af  det

erklærede sikre område i henhold  t i l

bestemmelserne  i 1.515(a)(4) og  i det te

bilag  må ikke overstige  90 meter.

(3) Bredden af det erklærede sikre  område

må ikke  være mindre  end to gange

landingsbanens bredde el ler  to  gange

vingefanget,  afhængigt  af,  hvi lket  der  er

størst,  centrere t på  den forlængede

landingsbanes  midterl in je.

(4) Det erklærede sikre område skal  være fri

for forhindringer  el ler fordybninger,  som

kan bringe en fl yvemaskine med for  lav

indflyvning ti l  l andingsbanen i fa re , og

det  må ikke  være ti l ladt  nogen mobil

genstand at  befinde sig  p å  det  e rklærede

sikre  område,  mens  landingsbanen

anvendes ti l  kortlandinger.

(5) Hældningen af det  erklærede sikre

område må ikke  overs tige  5% opad el ler

2% nedad i l andingsretningen.

(6) Med henblik  på  denne operation er det

ikke nødvendigt,  a t kravet  i  OPS 1.480

(a)(5) t i l  bæreevne finder anvendelse på

det  erklærede sikre område.
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SUBPART H

PRÆSTATIONSKLASSE B

OPS 1.525

Generelt

(a) Luftfartsforetagendet  må ikke operere

en enmotoret  f lyvemaskine:

(1) om nat ten  el le r

(2) under instrumentve jrforhold  undtagen i

henhold  t i l  speciel le  visuelf lyveregler

(VFR).

Note: Begrænsningerne  for operation  af

enmotorede flyvemaskiner  er

omfattet  af  OPS 1 .240(a)(6).

(b) Luftfartsforetagendet  skal behandle

tomotorede flyvemaskiner,  der  ikke opfylder

kravene ti l  st igning  i bi lag  1  t i l  OPS 1.525(b),

som enmotorede flyvemaskiner.

OPS 1.530

Start

(a) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

startmassen ikke overstiger  den maksimale

startmasse, der er  angivet i  f lyvehåndbogen

for trykhø jden og den omgivende temperatur

på  den flyveplads,  hvorfra  starten  skal

udføres.

(b) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

den nominelle s tar tdistance, som er  angivet i

f lyvehåndbogen,  ikke  overstiger:

(1) det  startløb,  der er  t i l  rådighed, når

startdistancen multipl ice res  med en

faktor på  1,25,  el ler

(2) nedenstående punkter,  når  der  e r en

stopve j og/el ler  clearway ti l  rådighed:

(i) det  startløb,  der er  t i l  rådighed,

(i i) den s tar tdistance,  der er  t i l

rådighed, når s tar tdistancen

multipl iceres med en faktor på  1,15,

og

(i i i) den acceleration-stop distance, der

er t i l  rådighed,  når  startdistancen

multipl iceres med en faktor på  1,3.

(c) Luftfartsforetagendet  skal ved

påvisning  af  overholdelse af ovenstående

underpunkt (b) tage  følgende i betragtning:

(1) flyvemaskinens masse ved

påbegyndelsen af startløbet,

(2) flyvepladsens  t rykhøjde ,

(3) den omgivende temperatur  på

flyvepladsen,

(4) startbanens overfladeti lstand og -type ,

(5) startbanens hældning  i startretningen og

(6) ikke over  50% af den rapporterede

modvindskomponent el ler  ikke under

150% af den rapporterede

medvindskomponent.

OPS 1.535

Hindringsfr ihed ved start – flermotorede
flyvemaskiner

(a) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

startf lyvebanen for f l yvemaskiner med to  el ler

f lere motorer  som fastsat  i  overensstemmelse

med det te  underpunkt går  fr i  af al le

hindringer med en ver tikal margin  på mindst

50 ft  el l er med en horisontal distance på

mindst  90 m plus  0,125 x  D, hvor  D er den

horisontale  distance, som flyvemaskinen

ti lbagelægger  fra  slu tningen af den

startdistance , der  er t i l  rådighed,  el ler fra

slutningen af s tar tdistancen, hvis  der  er

planlagt en drejning før  slu tningen af den

startdistance  der  e r t i l  rådighed,  medmindre

andet er  fastsat  i  nedenstående underpunkt

(b) og (c). Det skal ved påvisning af

overholdelse  af dette underpunkt  antages:

(1) at s tar tf lyveb anen begynder i en hø jde

på 50 ft ove r  overfladen ved afslu tningen

af den s tar tdistance, der kræves  i OPS

1.530(b),  og  slu tter i  en hø jde  på 1500 ft

over overfladen,

(2) at f l yvemaskinen ikke krænges , før
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f lyvemaskinen har nået en hø jde p å  50 ft

over overfladen,  og at  krængningsvinklen

derefter i kke  overstiger 15°,

(3) at der opstår  svigt i  den krit iske  motor

på  det  punkt af startf l yvebanen med al le

motorer i  drift,  hvor det forventes  a t

miste den visuelle reference  med henblik

på  a t undgå hindringer ,

(4) at s tar tf lyveb anens gradient  fra  50 ft  t i l

højden for  de t  antagede mot orsvigt  er  l ig

med den gennemsnitl ige  gradient med

alle motorer  i  d rift under stigning  og

overgang ti l  en-route-konfigurationen

multipl iceret med en fak tor på 0 ,77, og

(5) at s tar tf lyveb anens gradient  fra  den

højde, der nås i overensstemmelse med

ovenstående underpunkt  (4), t i l

afslutningen af  sta rtf lyvebanen er  l ig

med den s tigegradient en-route med en

motor  ude af drift, der  er vist  i

f lyvehåndbogen.

(b) Ved påvisning  af  overholdelse af

ovenstående underpunkt  (a)  er  det  ikke

nødvendig t, at  luftfartsforetagendet  i de

ti lfælde,  hvor  den planlagte f l yvebane ikke

kræver ændringer  af beholden kurs  på  mere

end 15°,  tager hensyn ti l  de  hindringer,  som

har  en  la teral afstand på  mere end:

(1) 300 m, hvis f lyvningen udføres under

forhold , der  muliggør navigering  med

visuelle  referencer, el ler  hvis der er

navigationshjælpemidler  t i l  rådighed,

som sætter pi loten  i stand ti l  at

opretholde den planlagte  f lyvebane med

samme nøjagtighed (se  bi lag  1 t i l  OPS

1.535 (b)(1) & (c)(1)), el ler

(2) 600 m for  f lyvninger  under al le andre

forhold .

(c) Ved påvisning  af  overholdelse af

ovenstående underpunkt  (a)  er  det  ikke

nødvendig t, at  luftfartsforetagendet  i de

ti lfælde,  hvor  den planlagte f l yvebane kræver

ændringer af beholden kurs  på mere end 15°,

tager  hensyn ti l  de  hindringer, som har en

lateral afstand på mere end:

(1) 600 m for  f lyvninger  under forhold , der

muliggør navigering  med visuelle

referencer  (se  bi lag 1 t i l  OPS 1.535(b)(1)

& (c)(1)),

(2) 900 m for  f lyvninger  under al le andre

forhold .

(d) Luftfartsforetagendet  skal ved

påvisning  af  overholdelse af ovenstående

underpunkt (a), (b) og  (c) tage  følgende i

bet ragtning:

(1) flyvemaskinens masse ved

påbegyndelsen af startløbet,

(2) flyvepladsens  t rykhøjde ,

(3) den omgivende temperatur  på

flyvepladsen og

(4) ikke over  50% af den rapporterede

modvindskomponent el ler  ikke under

150% af den rapporterede

medvindskomponent.

OPS 1.540

En-route – flermotorede flyvemaskiner

(a) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

f lyvemaskinen under  de vej rforhold,  der

forventes  for f lyvningen, og i  t i l fælde af, at

én  motor svig ter , mens de  resterende motorer

fungerer  inden for den angivne maksimale

kontinuerl ige motorydelse , er  i  stand ti l  a t

fortsætte  f lyvningen ved el le r over de

relevante  minimumshøjder,  der er  angivet  for

sikker  f lyvning  i f lyvehåndbogen,  t i l  et punkt

1000 ft over  en  flyveplads, hvor

præstationskr avene kan opfyldes.

(b) Ved påvisning  af  overholdelse af

ovenstående underpunkt  (a):

(1) Må flyvemaskinen ikke  antages  a t f lyve

ved en hø jde,  der  overs tiger den højde ,

hvor s tigningshastigheden er  l ig med 300

ft pr.  minut med al le motorer  i  d rift

inden for  den angivne maksimale

kontinuerl ige motorydelse , og

(2) den antagede gradient en-route  med én

motor  ude af drift skal være

bruttogradienten for  nedstigning  el le r

stigning,  afhængigt  af,  hvad der  er
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relevant, henholdsvis  forhøjet  med en

gradient  på 0,5% eller  nedsat med en

gradient  på 0,5%.

OPS 1.542

En-route – enmotorede flyvemaskiner

(a) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

f lyvemaskinen under  de vej rforhold,  der

forventes  for f lyvningen, og i  t i l fælde af

motorsvig t  e r i  s tand ti l  at  nå  t i l  et s ted,  hvor

der  kan udføres  en  sikker nødlanding. For

landflyvemaskiner kræve s  der  e t sted på  land,

medmindre  andet er godkendt af

Myndigheden.

(b) Ved påvisning  af  overholdelse af

ovenstående underpunkt  (a):

(1) Må flyvemaskinen ikke  antages  a t f lyve

med motoren fungerende inden for  den

angivne maksimale kontinuerl ige

motorydelse  ved en hø jde,  der  overs tiger

den hø jde,  hvor stigningshastigheden er

l ig med 300 ft pr.  minut , og

(2) den antagede gradient en-route  skal

være bruttogradienten for nedstigning

øget med en gradient  på  0,5%.

OPS 1.545

Landing – destinationsflyvepladser og
alternative flyvepladser

Luftfartsforetagendet  skal si kre, at  den

landingsmasse,  der  er  fas tsa t for

flyvemaskinen  i  henhold  t i l  OPS 1.475(a),  ikke

overstiger  den maksimale  landingsmasse,  som

er angive t for  den hø jde og omgivende

temperatur,  der  forventes på det beregnede

tidspunkt for  landing  på

destinationsfl yvepladsen og på den alternative

flyveplads.

OPS 1.550

Landing – tør landingsbane

(a) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

f lyvemaskinens landingsmasse  som bestemt  i

overensstemmelse  med OPS 1.475(a)  for det

forventede landingstidspunkt  muliggør  landing

med fuldstændig s tandsning  fra  50  ft  over

tærsklen inden for  70% af  den

landingsdistance, der er  t i l  rådighed på

destinationsfl yvepladsen og på en given

alternativ  f lyveplads.

(1) Myndigheden kan godkende,  a t der

anvendes landingsdistancedata,  som er

multipl iceret i  overensstemmelse  med

det te  punkt på grundlag af procedurerne

for stej l  indflyvning,  idet  der skal

anvendes en skinbegrænsningshøjde på

under 50 ft , men ikke  under  35 ft  (se

bilag  1  t i l  OPS 1.550(a)).

(2) Myndigheden kan godkende k ortlandinger

i overenss temmelse med kriterierne i

bi lag  2  t i l  OPS 1.550(a).

(b) Luftfartsforetagendet  skal ved

påvisning  af  overholdelse af ovenstående

underpunkt (a) tage  følgende i betragtning:

(1) flyvepladsens  højde over havoverfladen,

(2) ikke over  50% af modvindskomponenten

eller i kke  under 150% af

medvindskomponenten,

(3) landingsbanens overfladeti lstand og -

type  og

(4) landingsbanens hældning i

landingsre tningen.

(c) Ved afsendelse  af  en fl yvemaskine i

overensstemmelse  med ovenstående

underpunkt (a) skal det  antages:

(1) at f l yvemaskinen skal l ande på  den mest

favorable  landingsbane i  vinds ti l le, og

(2) at f l yvemaskine n skal l ande på  den bane,

der  er størst  sandsynlighed for at  få

anvist  i  bet ragtning af den sandsynlige

vindhastighed og -re tning  og

flyvemaskinens ground handling-

egenskaber  og i betragtning  af  de øvrige

forhold  såsom landingshjælpemidle r og

terræn.
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(d) Hvis  luftfa rtsforetagendet er  ude af

stand ti l  at overholde  ovenstående

underpunkt (c)(2) for

destinationsfl yvepladsen,  kan flyvemaskinen

afsendes,  hvis der angives  en  alternativ

flyveplads,  som muliggør  fuld overholdelse  af

underpunkt (a), (b) og  (c) ovenfor.

OPS 1.555

Landing – våde og forurenede
landingsbaner

(a) Når  de relevante v ejrrappor ter  el ler –

udsigter el ler  en  kombination  heraf indicerer,

at landingsbanen på  det  beregnede

ankomsttidspunkt  kan være våd, skal

luftfartsforetagendet  sikre,  a t den

landingsdistance, der er  t i l  rådighed, er  l ig

med el ler s tørre end den krævede

landingsdistance, der er  fastsat  i

overensstemmelse  med OPS 1.550

multipl iceret med en fak tor på 1 ,15.

(b) Når  de relevante vejrrappor ter  og –

udsigter el ler  en  kombination  heraf indicerer,

at landingsbanen på  det  beregnede

ankomsttidspunkt  kan være forurenet,  skal

luftfartsforetagendet  sikre,  a t

landingsdistancen, som bestemmes ved

anvendelse  af data, der kan godkendes  af

Myndigheden for  sådanne forhold,  ikke er

større  end den landingsdistance, der er  t i l

rådighed.

(c) Der kan anvendes  en

landingsdistance på  en  våd landingsbane, som

er kor tere  end den distance, der foreskrives  i

ovenstående underpunkt  (a),  men ikke kor tere

end den distance,  der  foreskrives  i OPS

1.550(a),  såfremt  flyvehåndbogen indeholder

specif ikke  supplerende oplysninger om

landingsdistancer på våde landingsbaner .

Bilag  1  t i l  OPS 1.525(b)

Generelt – stigning ved start og landing

Kravene i de tte  bi lag  bygger på JAR–23.63

(c)(1) og JAR–23.63 (c)(2),  der trådte  i kraft

den 11.  marts  1994.

(a) Stigning ved start

(1) Alle motorer i  drift

( i) Den konstante s tigegradient

efter  start  skal være mindst

4% med:

(A) starteffekt  på hver motor,

(B) landingsstel let  sænket ,

dog kan landingsstel let

antages  at være hævet,

hvis  det  kan hæves på

højs t 7 sekunder,

(C) vingeklapperne i

startposit ion og

(D) en stigehastighed på i kke
under 1·1  V

MC
 el ler  1 ·2

V
S1

, afhængigt af, hvi lken

der  er størst.

(2) En motor  ude af drift

( i) Den konstante s tigegradient

skal  ved en  højde på  400 ft

over s tar toverfladen være

posit iv t målel ig  med:

(A) den krit iske  motor  ude af

drift og dens  propeller  i

mindste

luftmodstandsposit ion,

(B) den res terende motor  ved

starteffekt,

(C) landingsstel let  hævet ,

(D) vingeklapperne i

startposit ion og

(E) en stigehastighed,  der  er

l ig med den hastighed,

der  opnås  ved 50 ft.

( i i) Den konstante s tigegradient

må ikke  være mindre  end
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0,75% ved en højde  på  1500 ft

over s tar toverfladen med:

(A) den krit iske  motor  ude af

drift og dens  propeller  i

mindste

luftmodstandsposit ion,

(B) den res terende motor  ved

ikke over  maksimal

kontinuerl ig motorydelse,

(C) landingsstel let  hævet ,

(D) vingeklapperne hævet  og

(E) en stigehastighed på i kke
under 1·2  V

S1
.

(b) Stigning ved landing

(1) Alle motorer i  drift

( i) Den konstante s tigegradient

skal  være mindst 2 ,5% med:

(A) højs t den effek t el ler

ydelse , der  er t i l  rådighed

8 sekunder  efter

påbegyndelse  af

bevægelse  af

effektgrebene fra

minimumsflyvetomgangsp

osit ion,

(B) landingsstel let  sænket ,

(C) vingeklapperne i

landingsposit ion  og

(D) en stigehastighed,  som er
l ig med V

REF
.

(2) En motor  ude af drift

( i) Den konstante s tigegradient

skal  være mindst 0 ,75% ved en

højde på  1500 ft over

landingsoverfladen med:

(A) den krit iske  motor  ude af

drift og dens  propeller  i

mindste

luftmodstandsposit ion,

(B) den res terende motor  ved

ikke over  maksimal

kontinuerl ig motorydelse,

(C) landingsstel let  hævet ,

(D) vingeklapperne hævet  og

(E) en stigehastighed på i kke
under 1·2  V

S1
.

Bilag  1  t i l  OPS 1.535(b)(1) & (c)(1)

Stigeflyvebane – Navigat ion med visuelle
referencer

Luftfartsforetagendet  skal for  at muliggøre

navigation ved hjælp af visuelle  referencer

sikre,  at de fremherskende vejrforhold på

operationstidspunkte t, inklusive

skydækkehøjde  og sig tbarhed,  er  sådan, at

der  kan ses  og  identif iceres  hindrings-

og/el le r jordreferencepunkter.

Driftshåndbogen skal for  de(n)  pågældende

flyveplads(er) angi ve  de minimumsve jrforhold,

som sætter f lyvebesætningen i  stand ti l

fortløbende at bestemme og opretholde  den

korrekte f lyvebane med hensyn ti l

jordreferencepunkter,  således  at  der  sik res

frigang af fo rhindringer  og  terræn på

følgende måde:

(a) Proceduren skal være veldefinere t med

hensyn ti l  jordreferencepunkter , således

at den beholdne kurs,  der skal f lyves,

kan analyseres  med henblik på  krav  t i l

hindringsfrihed,

(b) proceduren skal l igge  inden for

flyvemaskinens muligheder  med hensyn

ti l  hastighed fremad, krængningsvinkel

og vindpåvirkninger,

(c) der  skal  forel igge en  skrift l ig og/el ler

bi l ledl ig  beskrivelse  af  proceduren ti l

brug for besætningen,  og

(d) de begrænsende miljøforhold skal  være

beskrevet  (f.eks.  vind, skydække,

sigtbarhed,  dag/nat, omgivende

belysning , belysning af forhindringer).
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Bilag  1  t i l  OPS 1.550(a)

Procedurer for stejl indflyvning

(a) Myndigheden kan godkende,  a t der

anvendes procedurer  for  stej l  indflyvning,

som benytter indflyvningsglideb anevinkler  på

4,5° el ler  derover og  skinbegrænsningshø jder

på  under  50 ft,  men ikke under  35  ft,  forudsat

at følgende kriterier  overholdes:

(1) Flyvehåndbogen skal angive den

maksimale  godkendte

indflyvningsglidebanevinkel, eventuelle

andre begrænsninger,  normale

procedurer,  unormale procedurer el ler

nødprocedurer for  den s te j le  indflyvning

samt  ændringer  i banelængdedataene,

når  kriterierne for  stej l  indflyvning

anvendes,

(2) der  skal  på hver  f lyveplads,  hvor der  skal

udføres  procedurer for  stej l  indflyvning ,

være et  egnet gl idebanereferencesystem,

der  som minimum omfatter et  sys tem ti l

visuel visning  af  indflyvningsglidebanen,

og

(3) der  skal  angives og godkendes

ve jrminima for hver  landingsbane,  som

skal  anvendes  ti l  en  stej l  indflyvning .

Følgende skal  tages i  betragtning:

(i) hindringsforholdene,

(i i) typen af gl idebanereferencer  og

kursinformation for  banen såsom

visuelle  h jælpesystemer, MLS, 3D–

NAV, ILS,  LLZ,  VOR, NDB,

(i i i) den minimale visuell e  reference,  der

skal  kræves  ved DH og MDA,

(iv) luftbåre t udstyr t i l  rådighed,

(v) pi lotens kvalif ikationer og særlige

kendskab ti l  f l yvepladsen,

(vi) f lyvehåndbogens begrænsninger og

procedurer  og

(vi i) kriterier  for overskydning.

Bilag  2  t i l  OPS 1.550(a)

Kortlandinger

(a) Den distance, der anvendes  ti l

beregning af  den ti l ladte landingsmasse , kan

med henbli k på  OPS 1.550(a)(2)  bestå  af den

anvendelige  længde af det  erklærede sikre

område plus den erklærede landingsdistance,

der  er t i l  rådighed.  Myndigheden kan

godkende disse  operationer i

overensstemmelse  med følgende kriterier:

(1) Anvendelse af det  erklærede sikre

område skal godkendes  af

flyvepladsmyndigheden,

(2) det  erklærede sikre område skal  være fri

for forhindringer  og fordybninger, som

kunne bringe  en  flyvemaskine  med for

lav  indflyvning  ti l  landingsbanen i  fare,

og det må ikke  være ti l ladt  nogen mobil

genstand at  befinde sig  p å  det  e rklærede

sikre  område,  mens  landingsbanen

anvendes ti l  kortlandinger,

(3) hældningen af det  erklærede sikre

område må ikke  overs tige  5% opad og

2% nedad i l andingsretningen,

(4) den anvend elige længde af det erklærede

sikre  område i medfør  af det te  bi lag må

ikke overstige  90 meter,

(5) bredden af det erklærede sikre område

må ikke  være mindre  end to gange

landingsbanens bredde centreret  på den

forlængede landingsbanes  midterl in je ,

(6) det  antages , at  overfl yvningshøjden over

starten af den anvendelige længde af  det

erklærede sikre område ikke er  under  50

ft.

(7) Med henblik  på  denne operation er det

ikke nødvendigt,  a t kravet  i  OPS 1.480

(a)(5) t i l  bæreevne finder anvendelse på

det  erklærede sikre område.

(8) der  skal  angives og godkendes

ve jrminima for hver  landingsbane,  som

skal  anvendes,  og de må ikke  være

lavere end VFR el ler  minima for i kke-

præcisionsindflyvning, afhængigt af,

hvi l ke  der  e r størst,
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(9) kravene ti l  pi loten  skal angives  (se

henvisning  i OPS 1.975(a)),

(10) Myndigheden kan pålægge yderl igere

betingelser, som er  nødvendige for  sikker

operation  under  hensyn ti l  f l ytypens

karakterist ika,

indflyvningsh jælpesystemer og ud fra

hensynene ti l  overskydning/afbrudt

landing.
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SUBPART I

PRÆSTATIONSKLASSE C

OPS 1.560

Generelt

Luftfartsforetagendet  skal ved  fastslåelse af

overensstemmelse  med kravene i denne

Subpar t si kre , at  de godkendte

præstationsdata  i f lyvehåndbogen om

nødvendig t suppleres  med andre  data,  som

kan godkendes  af  Myndigheden,  hvis de

godkendte præstationsdata  i f l yvehåndbogen

er uti lstrækkelige .

OPS 1.565

Start

(a) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

startmassen ikke overstiger  den maksimale

startmasse, der er  angivet i  f lyvehåndbogen

for trykhø jden og den omgivende temperatur

på  den flyveplads,  hvorfra  starten  skal

udføres.

(b) For f l yvemaskiner, hvis

startbanelængdedata i f l yvehåndbogen ikke

omfatter  hensyntagen ti l  motorsvigt,  skal

luftfartsforetagendet  sikre,  a t distancen fra

starten af den startrul lestrækning,  som

flyvemaskinen kræver  for at  nå  en  højde  på

50 ft  over  overfladen med al le motorer  i  drift

inden for  de angivne  maksimale

starteffektforhold  efter  multipl icering med en

faktor på  enten:

(1) 1·33 for f l yvemaskiner med to motorer

el ler

(2) 1·25 for f l yvemaskiner med tre  motorer

el ler

(3) 1·18 for f l yvemaskiner med fire  motorer,

ikke overstiger  det startløb,  der  er  t i l

rådighed på  den flyveplads,  hvorfra  starten

skal  udføres.

(c) For f l yvemaskiner, hvis

startbanelængdedata i f l yvehåndbogen

omfatter  hensyntagen ti l  motorsvigt,  skal

luftfartsforetagendet  sikre,  a t følgende krav

opfyldes  i overensstemmelse  med

specif ika tionerne  i f l yvehåndbogen:

(1) Acceleration-stop distancen må ikke

være større end den acceleration-stop

distance,  der  er  t i l  rådighed,

(2) startdistancen må ikke være stør re  end

den s tar tdistance,  der er  t i l  rådighed, og

clearway-distancen må ikke være større

end halvdelen af det startløb,  der er  t i l

rådighed,

(3) startløbet må ikke  være s tørre end det

startløb,  der er  t i l  rådighed,

(4) overholdelsen af dette punkt  skal påvises
ved at  anvende en  enkelt værdi fo r V 1

for den afbrudte  og for tsat te  start,  og

(5) Startmassen må på  en  våd el ler fo rurenet

startbane ikke  overstige det,  der er

ti l ladt fo r start  p å  en  tør  startbane under

de  samme forhold.

(d) Luftfartsforetagendet  skal ved

påvisning  af  overholdelse af ovenstående

underpunkt (b) og (c) tage  følgende i

bet ragtning:

(1) flyvepladsens  t rykhøjde ,

(2) den omgivende temperatur  på

flyvepladsen,

(3) start - og landingsbanens

overfladeti lstand og -type,

(4) startbanens hældning  i startretningen,

(5) ikke over  50% af den rapporterede

modvindskomponent el ler  ikke under

150% af den rapporterede

medvindskomponent  og

(6) det  eventuelle tab af startbanelængde

som følge af opretning af f lyvemaskinen

inden start.

OPS 1.570

Hindringsfr ihed ved start
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(a) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

startf lyvebanen med en motor  ude af drift går

fri af al le hindringer  med en verti kal afstand

på mindst  50  ft plus  0·01  x  D el ler  med en

horisontal afstand på  mindst  90  m plus 0·125

x D,  hvor  D er  den horisontale  distance, som

flyvemaskinen har t i lbagelagt fra slutningen

af den s tar tdistance, der er  t i l  rådighed. For

flyvemaskiner  med e t vingefang på under  60

m kan der anvendes en horisontal

hindringsfrihed på  halvdelen af

flyvemaskinens vingefang plus 60  m plus

0,125 x D.

(b) Startf lyvebanen skal begynde ved en

højde på  50 ft  over  overfladen ved slutningen

af den s tar tdistance, der kræves  i OPS

1.565(b) el ler  (c),  afhængigt  af,  hvad der  er

relevant, og  slut te  i en  højde på  1500 ft  over

overfladen.

(c) Luftfartsforetagendet  skal ved

påvisning  af  overholdelse af underpunkt (a)

tage følgende i betragtning:

(1) flyvemaskinens masse ved

påbegyndelsen af startløbet,

(2) flyvepladsens  t rykhøjde ,

(3) den omgivende temperatur  på

flyvepladsen og

(4) ikke over  50% af den rapporterede

modvindskomponent el ler  ikke under

150% af den rapporterede

medvindskomponent.

(d) Ved påvisning  af  overholdelse af

ovenstående underpunkt  (a)  må ændring af

beholden kurs i kke  være ti l ladt  før det punkt

på  startf lyvebanen,  hvor  der  e r nået  en  højde

på 50 ft ove r  overfladen. Derefte r  antages  det

op ti l  en  hø jde  på 400 ft,  a t f lyvemaskinen

ikke krænges mere end 15°.  Ove r  en  højde  på

400 f t kan  der  planlægges  krængningsvinkler

på  mere  end 15°, men ikke  over 25°. Der skal

tages  t i lstrækkelig t hensyn ti l

krængningsvinklens  virkning på

operationshastigheder og  flyvebane inklusive

de distanceinkrementer , der  er resulta te t af

øgede operationshastigheder.

(e) Ved påvisning  af  overholdelse af

ovenstående underpunkt  (a)  er  det  ikke

nødvendig t, at  luftfartsforetagendet  i de

ti lfælde ,  hvor  der  ikke kræves ændring  af  den

beholdne kurs på mere end 15°,  tager  hensyn

ti l  de hindringer, hvor  den laterale afstand er

på  mere  end:

(1) 300 m, hvis pi loten  er  i  stand ti l  at

opretholde den krævede

navigationsnøjagtighed gennem det

område, hvor planet for hindringsfrihed

skal  være beregnet , el ler

(2) 600 m for  f lyvninger  under al le andre

forhold .

(f) Ved påvisning  af  overholdelse af

ovenstående underpunkt  (a)  er  det  ikke

nødvendig t, at  luftfartsforetagendet  i de

ti lfælde,  hvor  der  kræves ændring af den

beholdne kurs på mere end 15°,  tager  hensyn

ti l  de hindringer, hvor  den laterale afstand er

på  mere  end:

(1) 600 m, hvis pi loten  er  i  stand ti l  at

opretholde den krævede

navigationsnøjagtighed gennem det

område, hvor planet for hindringsfrihed

skal  være beregnet , el ler

(2) 900 m for  f lyvninger  under al le andre

forhold .

(g) Luftfartsforetagendet  skal udarbejde

beredskabsprocedurer for  a t opf ylde  kravene i

OPS 1.570 og for at  sikre  en  sikker rute,  hvor

hindringer undgås , samt  for at  gøre  det

muligt  for f lyvemaskinen enten at  overholde

en-route-kravene i OPS 1.580 el ler  a t l ande

enten på afgangsflyvepladsen el ler på en

alternativ  startf l yveplads .

OPS 1.575

En-route – alle motorer i drift

(a) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

f lyvemaskinen under  de vej rforhold,  som

forventes  for f lyvningen, på  e thvert  punkt på

ruten  el ler  på en given planlagt afvigelse fra

ruten  er i  stand ti l  a t klare en

stigningshastighed på mindst 300 ft pr.  minut

med al le motorer i  drift  inden for de

maksimale  kontinuerl ige  motorydelsesforhold,

der  angives ved:
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(1) Minimumshøjderne  for sikker  f lyvning  på

hver t tr in af den rute, der skal f lyves ,

el ler på en eventuel planlagt afvigelse

fra ruten, som er angive t i  el le r beregnet

på  grundlag  af  oplysningerne i  den

driftshåndbog, som omfatter  den

pågældende flyvemaskine, og

(2) De minimumshøjder,  der  er  nø dvendige

for a t overholde de  betingelser, der er

foreskrevet i  OPS 1.580 og 1.585,

afhængigt  af,  hvad der  er relevant.

OPS 1.580

En-route – en motor ude af drift

(a) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

f lyvemaskinen under  de vej rforhold,  der

forventes  for f lyvningen, i  t i l fælde  af  svigt i

en  af motorerne på et  punkt på  ruten  el ler på

en eventuel  planlagt  afvigelse  fra  ruten  og

med den anden motor  el le r de  øvrige motorer

i drift inden for  de  angivne  maksimale

kontinuerl ige motorydelsesforhold er  i  stand

ti l  at  fortsætte f lyvningen fra  marchhøjden ti l

en  f lyveplads,  hvor  der  kan udføres landing i

overensstemmelse  med OPS 1.595 el ler  OPS

1.600, alt efter hvad der er  relevant , med en

hindringsfrihed inden for 9,3  km (5 nm) på

hver  side af den planlagte  beholdne kurs med

en ver tikal afstand på  mindst:

(1) 1000 ft,  når  stigningshastigheden er  nul

el ler s tørre,  el le r

(2) 2000 ft,  når  stigningshastigheden er

mindre end nul.

(b) Flyvebanen skal  have  en  posit iv

hældning  ved en hø jde på  450 m (1500 ft)

over den flyveplads,  hvor  landingen antages

udfør t efte r svigt  i  en motor.

(c) Med henblik  på  dette  underpunkt  skal

den s tigningshastighed, der er  t i l  rådighed for

flyvemaskinen,  antages  at  være 150 ft  pr.

minut mindre  end den angivne

bruttostigningshastighed.

(d) Luftfartsforetagendet  skal ved

påvisning  af  overholdelse af dette punkt  øge

breddemarginerne  i ovenstående underpunkt

(a) t i l  18,5  km (10 nm), såfremt

navigationsnøjagtigheden ikke overholder

dækningsgraden på  95%.

(e) Brændstofudtømning under f lyvning

er t i l ladt  i  de t omfang,  det  sker  i

overensstemmelse  med behovet fo r  a t nå frem

til lufthavnen med de krævede

brændstofreserver, og  såfremt  der  anvendes

en sikker procedure.

OPS 1.585

En-route – flyvemaskiner med tre eller
flere motorer, hvoraf to er ude af drift

(a) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at  en

flyvemaskine  med tre el ler  f lere motorer

aldrig  på  noget  punkt  langs den planlagte

beholdne kurs er  længere væk end 90

minutter –  beregnet  ved

langdistancemarchfar t med al le motorer  i  drift

ved s tandardtemperatur  i  vindsti l le - fra en

flyveplads,  hvor præstationskravene, som

finder anvendelse  på den forventede

landingsmasse,  kan opfyldes, medmindre det

er i  overensstemmelse  med nedenstående

underpunkt (b) t i l  (e).

(b) Den viste  f lyvebane med to motorer

ude af drift skal muliggøre , at  f lyvemaskinen

under de forventede ve jrforhold  og med

hindringsfrihed inden for 9,3  km (5  nm) på

hver  side af den planlagte  beholdne kurs med

en ver tikal afstand på  mindst  2000 ft kan

fortsætte  f lyvningen ti l  en f l yveplads , hvor de

gældende krav t i l  præstationer  ved den

forventede landingsmasse kan opfyldes.

(c) De to  motorer antages at  svigte på

det  mest  krit iske punkt  af  den del  af ru ten,

hvor f l yvemaskinen –  beregnet ved

langdistancemarchfar t med al le motorer  i  drift

ved s tandardtemperatur  i  vindsti l le - er mere

end 90 minutter  fra  en  flyveplads,  hvor

præstationskr avene,  som finder  anvendelse på

den forventede landingsmasse , kan opfyldes.

(d) Flyvemaskinens forventede masse  må

ikke på det punkt,  hvor de  to  motorer antages

at svig te , være mindre end den masse , der

vi l le omfatte  t i lstrækkelig t brændstof t i l  at

fortsætte  t i l  en  f lyveplads,  hvor  landingen

antages  udfør t, og  ti l  at ankomme ti l  denne

flyveplads  ved en  højde på  mindst  450 m

(1500 ft) direkte over  landingsområdet og

derefter t i l  a t f lyve i niveau i 15  minutter.
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(e) Med henblik  på  dette  underpunkt  skal

f lyvemaskinens disponible s tigningshastighed

antages  at være 150 ft  pr. minut mindre  end

den angivne  stigningshastighed.

(f) Luftfartsforetagendet  skal ved

påvisning  af  overholdelse af dette punkt  øge

breddemarginerne  i ovenstående underpunkt

(a) t i l  18,5  km (10 nm), såfremt

navigationsnøjagtigheden ikke overholder

dækningsgraden på  95%.

(g) Brændstofudtømning under f lyvning

er t i l ladt  i  de t omfang,  det  sker  i

overensstemmelse  med behovet fo r  a t nå frem

til lufthavnen med de krævede

brændstofreserver, og  såfremt  der  anvendes

en sikker procedure.

OPS 1.590

Landing – destinationsflyvepladser og
alternative flyvepladser

Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

landingsmassen, som fastsættes for

flyvemaskinen i  overensstemmelse  med OPS

1.475(a),  ikke  overstiger  den maksimale

landingsmasse,  der  er  angivet  i

f lyvehåndbogen for  den hø jde  og, såfremt

denne er medtaget i  f lyvehåndbogen, den

omgivende temperatur, der forventes  på  det

beregnede landingstidspunkt på

destinationsfl yvepladsen og den alternative

flyveplads.

OPS 1.595

Landing – tørre landingsbaner

(a) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

landingsmassen, som fastsættes for

flyvemaskinen i  overensstemmelse  med OPS

1.475(a) på det beregnede landingstidspunkt,

muliggør landing med fuldstændig  standsning

fra 50 ft  over  tærsklen inden for  70% af  den

landingsdistance, der er  t i l  rådighed på

destinationsfl yvepladsen og en  eventuel

alternativ  f lyveplads.

(b) Luftfartsforetagendet  skal ved

påvisning  af  overholdelse af ovenstående

underpunkt (a) tage  følgende i betragtning:

(1) flyvepladsens  højde over havoverfladen,

(2) ikke over  50% af modvindskomponenten

eller i kke  under 150% af

medvindskomponenten,

(3) landingsbanens overfladetype og

(4) landingsbanens hældning i

landingsre tningen.

(c) Ved afsendelse  af  et  f ly  i

overensstemmelse  med ovenstående

underpunkt (a) skal det  antages:

(1) at f l yvemaskinen skal l ande på  den mest

favorable  landingsbane i  vinds ti l le, og

(2) at f l yvemaskine n skal l ande på  den bane,

der  er størst  sandsynlighed for at  få

anvist  i  bet ragtning af den sandsynlige

vindhastighed og -re tning  og

flyvemaskinens ground handling-

egenskaber  og i betragtning  af  de øvrige

forhold  såsom landingshjælpemidle r og

terræn.

(d) Hvis  luftfa rtsforetagendet er  ude af

stand ti l  at overholde  ovenstående

underpunkt (b)(2) for

destinationsfl yvepladsen,  kan flyvemaskinen

afsendes,  såfremt  der  angives en alte rnativ

flyveplads,  som muliggør  fuld overholdelse  af

underpunkt (a), (b) og  (c).

OPS 1.600

Landing – våde og forurenede
landingsbaner

(a) Når  de relevante v ejrrappor ter  el ler –

udsigter el ler  en  kombination  heraf indicerer,

at landingsbanen på  det  beregnede

ankomsttidspunkt  kan være våd, skal

luftfartsforetagendet  sikre,  a t den

landingsdistance, der er  t i l  rådighed, er  l ig

med el ler s tørre end den krævede

landingsdistance, der er  fastsat  i

overensstemmelse  med OPS 1.595

multipl iceret med en fak tor på 1 ,15.
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(b) Når  de relevante v ejrrappor ter  el ler –

udsigter el ler  en  kombination  heraf indicerer,

at landingsbanen på  det  beregnede

ankomsttidspunkt  kan være forurenet,  skal

luftfartsforetagendet  sikre,  a t den

landingsdistance, som fastsættes ve d h jælp af

data,  der  kan godkendes af Myndigheden for

disse forhold,  ikke  overstiger  den

landingsdistance, der er  t i l  rådighed.
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SUBPART J

MASSE OG BALANCE

OPS 1.605

Generelt

(se bi lag  1  t i l  OPS 1.605)

(a) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

f lyvemaskinens lastning, masse og

tyngdepunkt  i  enhver fase  af operationen er i

overensstemmelse  med de  begrænsninger,

der  er angive t i  den godkendte f lyvehåndbog

eller i  driftshåndbogen, hvis denne er mere

restri ktiv .

(b) Luftfartsforetagendet  skal bestemme

masse og tyngdepunkt for  enhver

flyvemaskine  ved egentl ig  ve jning  forud for

den første  ibrugtagning og derefte r hver t 4 .

år,  hvis der anvendes individ uelle

flyvemaskinemasser, og  hvert  9.  å r, hvis der

anvendes masser for  f låden.  Der  skal

redegøres for  de  samlede virkninger  af

ændringer og reparationer på masse og

balance , og virkningerne skal behørig t

dokumenteres . Endvidere skal

f lyvemaskinerne vejes igen,  hvis

ændringernes  virkninger  på  masse  og

balance  ikke kendes nø jagtig t.

(c) Luftfartsforetagendet  skal bestemme

massen for al le  operative  elementer  og

besætningsmedlemmer , som er medregnet i

f lyvemaskinens tørre operative  masse,  ved

ve jning el ler  ved brug af s tandardmasser .

Indvirkningen af  disses posit ion på

flyvemaskinens tyngdepunkt skal bestemmes.

(d) Luftfartsforetagendet  skal bestemme

massen for trafiklasten, herunder eventuel

ballas t, ved  egentl ig vejning el ler  bestemme

massen for trafiklasten i overenss temmelse

med standardpassager - og  –bagagemasser

som angivet  i  OPS 1.620.

(e) Luftfartsforetagendet  skal bestemme

massen for brændstofmængden ved brug af

den faktiske massefylde  el ler,  hvis d enne

ikke er  kendt, en massefylde,  der  beregnes i

overensstemmelse  med en metode,  som er

angivet  i  driftshåndbogen.

OPS 1.607

Terminologi

(a) Tør operativ  masse  (Dry  Operating

Mass) .  Flyets  samlede masse,  når  det  er  klar

t i l  en specif ik type operation,  eksklusive al

anvendelig brændstof-  og  trafiklas t.  Denne

masse  omfatter  elementer  såsom:

(1) besætning og besætningens  bagage,

(2) catering  og fly tbart

passagerserviceudstyr og

(3) drikkevand og wc-kemikalier .

(b) Maksimal masse  uden brændstof

(Maximum Zero Fuel  Mass).  Den maksimale

ti l ladte masse for  e t f ly  uden a nvendeligt

brændstof.   Massen af det brændstof,  der

opbevares  i særlige  tanke,  skal medregnes  i

masse  uden brændstof, når dette

udtrykkeligt er  nævnt under

begrænsningerne i  f lyvehåndbogen.

(c) Maksimal strukturel landingsmasse.

Den maksimale  t i l ladte  samlede masse for

flyvemaskinen ved landing  under normale

forhold .

(d) Maksimal strukturel startmasse .  Den

maksimale  t i l ladte  samlede masse  for

flyvemaskinen ved startløbets påbegyndelse.

(e) Klassif ice ring af passagerer.

(1) Voksne mænd og kvinder defineres  som

personer  på 12 år  og derover.

(2) Børn defineres  som personer, der er  to

år og  derover, men som er  under  12 år.

(3) Spædbørn defineres  som personer, der

er under  2  år.

(f) Trafiklast .  Den samlede masse af

passagerer,  bagage og fragt , inklusive

enhver last uden fortjeneste .
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OPS 1.610

Lastning, masse og balance

Luftfartsforetagendet  skal i  driftshåndbogen

angive  de principper og metoder,  som er

forbundet med las tnings- og med masse- og

balancesystemet,  og som opfylder  kravene i

OPS 1.605.  Det te  system skal  omfatte al le

typer  planlagte  operationer.

OPS 1.615

Masseværdier for besætningen

(a) Luftfartsforetagendet  skal anvende

følgende masseværdier  t i l  at bestemme tør

operativ masse:

(1) De faktiske  masser  inklusive

besætningens  bagage el le r

(2) standardmasser,  inklusive  håndbagage,

på  85 kg  for f l yvebesætningsmedlemmer

og 75 kg for

kabinebesætningsmedlemmer  el ler

(3) andre standardmasser,  som kan

godkendes af Myndigheden.

(b) Luftfartsforetagendet  skal kor rigere

den tørre operative  masse,  så  eventuel

eks tra  bagage medregnes.  Der  skal  tages

hensyn ti l  placeringen af denne ekstra

bagage, når f lyvemaskinens  tyngdepunkt

beregnes.

OPS 1.620

Masseværdier for passagerer og bagage

(a) Luftfartsforetagendet  skal beregne

massen for passagerer  og indchecket  bagage

ved h jælp  af enten den faktiske  ve jede

masse  for  hver person og den faktiske  ve jede

masse  for  bagage el le r

standardmasseværdierne, som er  angivet i

nedenstående Tabel 1 -3,  medmindre antal let

af passagersæder,  som er  t i l  rådighed, er

mindre end 10. Hvis det te  er t i l fældet , kan

passagermassen fastsættes  ved hjælp  af en

mundtl ig  erklæring foretaget  af el ler på

vegne af  hver  enkelt  passager,  hvor der

ti l lægges en forudbestemt  konstant  for

håndbagage og tø j.  (Den procedure , der

angiver,  hvornår  man skal vælge  faktiske

masser el ler  standardmasser, samt

proceduren for  brug af mundtl ige

erklæringer, skal f indes  i driftshåndbogen.)

(b) Hvis  den faktiske masse bes temmes

ved vejning,  skal luftfar tsfore tagendet sikre,

at passagerernes personlige  e jendele  og

håndbagage medregnes. Denne vejning  skal

udføres  umiddelbart  forud for boarding  og i

et t i lstødende område.

(c) Hvis  passagermassen bestemmes ved

anvendelse  af s tandardmasseværdier, skal

standardmasseværdierne i nedenstående

tabel 1 og  2 anvendes.  S tandardmasserne

omfatter  håndbagage og massen for

eventuelle spædbørn  under 2  år, som

medbringes af en  voksen på et

passagersæde.  Spædbørn , som optager

særski lte passagersæder,  skal  betragtes  som

børn med henblik på dette underpunkt.

(d) Masseværdier  for  passagerer –  20

eller f l ere  sæder

(1) Når  det  samlede antal passagersæder,

der  er t i l  rådighed på en flyvemaskine ,

er 20  el ler  derover,  f inder

standardmasserne  for  mænd og kvinder

i tabel  1  anvendelse. Alternativ t kan

man i t i l fælde,  hvor det samlede antal

passagersæder,  som er  t i l  rådighed, er

30 el ler  derover,  anvende

masseværdierne  for ”al le voksne”  i  tabel

1.

(2) Med henblik  på  tabel 1  betyder

feriecharter  en char terfl yvning,  der

udelukkende påregnes at  udgøre et

element i  en  charterferiere jse.

Masseværdierne for  fe riecharter  gælder,

forudsat  a t hø jst 5% af de

passagersæder,  der  er  ins tal le ret  i

f lyvemaskinen,  anvendes  ti l  befordring

af visse  passagerkategorier  uden

fortjeneste.
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Tabel 1

20 eller
derover

Passager-
sæder

Male   Female

30 ”alle
voksne”
eller
derover

Alle f lyvninger
undtagen
feriecharter

88 kg 70 kg 84 kg

Feriecharter 83 kg 69 kg 76 kg

Børn 35 kg 35 kg 35 kg

(e) Masseværdier  for  passagerer -  19

eller færre sæder.

(1) Når  det  samlede antal passagersæder,

der  er t i l  rådighed på flyvemaskinen,  er

19 el ler  færre,  f inder  standardmasserne

i tabel  2  anvendelse.

(2) På  flyvninger,  hvor der i kke medbringes

håndbagage i kabinen, el ler  hvor

håndbagagen beregnes  særski lt ,  kan der

trækkes  6 kg fra ovenstående masser

for mænd og kvinder. Genstande såsom

en frakke, en paraply,  en  l i l le håndtaske

eller en pung samt  læsestof  el le r et  l i l le

kamera betragtes  ikke som håndbagage

med henbli k på  det te  underpunkt.

Tabel 2

Passagersæder 1 - 5 6 - 9 10 - 19

Mænd 104 kg 96 kg 92 kg

Kvinder 86 kg 78 kg 74 kg

Børn 35 kg 35 kg 35 kg

(f) Masseværdier  for  bagage

(1) Når  det  samlede antal passagersæder,

der  er t i l  rådighed på flyvemaskinen,  er

20 el ler  f lere, f inder

standardmasseværdierne i tabel 3

anvendelse  på hvert s tykke  indchecket

bagage. For  f lyvemaskiner  med 19 el le r

færre  passagersæder skal  den fak tiske

masse  af den indcheckede bagage, som

er bestemt ved ve jning, anvendes.

(2) Med henblik  på  tabel 3:

(i) betyder indenrigsflyvning en

flyvning med udgangspunkt og

destination  inden for  en s ta ts

grænser,

(i i) betyder f lyvninger inden for  den

europæiske region  flyvninger , som

ikke er  indenrigsflyvninger,  og  som

har  udgangspunkt og destination

inden for  det  område,  der  er

angivet  i  bi lag  1  t i l  OPS 1.620(f),

og

(i i i) betyder interkontinental  f lyvning,

som ikke er  en  flyvning  inden for

den europæiske  region,  en  flyvning

med udgangspunkt og destination

på to  forskell ige kontinenter.

Tabel 3

20 eller flere sæder

Flyvningens type Standardmasse
for bagage

Indenrigs 11 kg

Inden for den
europæiske region

13 kg

Interkontinental 15 kg

Alle andre 13 kg

(g) Hvis  e t luftfartsforetagende ønsker

at anvende andre  standardmasseværdier  end

de værdier,  der  e r angivet  i  ovenstående

tabel 1 t i l  3,  skal luftfartsforetagendet

underrette Myndigheden om begrundelserne

herfor og på forhånd opnå Myndighedens

godkendelse  heraf. Luftfartsforetagende t  skal

også  med henbli k på  godkendelse indlevere

en detaljeret  vejningsundersøgelsesplan  og

anvende den statist iske analysemetode,  som

er angive t i  bi lag 1  t i l  OPS 1.620(g). Når
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resultaterne af ve jningsundersøgelsen er

kontrol le re t og godkendt af Myndigheden,

gælder  de reviderede s tandardmasseværdier

kun for det pågældende luftfartsforetagende.

De reviderede standardmasseværdier  kan kun

anvendes under forhold,  som er  i

overensstemmelse  med de  forhold ,  hvorunder

undersøgelsen er foretaget . Hvis  de

reviderede standardmasser  overs tiger de

masser, som er  angivet i  tabel 1  t i l  3 , skal

disse hø jere  værdier  anvendes.

(h) På  enhver  f lyvning , der er

identif iceret  som befordrende et betydeligt

antal passagerer , hvis masse  inklusive

håndbagage forventes at  overstige

standardpassagermassen, skal

luftfartsforetagendet  bestemme den faktiske

masse  for  sådanne passagerer ved ve jning

eller ved at t i l føje  e t passende ti l læg ti l

massen.

(i) Hvis  der  anvendes

standardmasseværdier  for indchecket

bagage, og  hvis et  betydelig t antal

passagerer indchecker  bagage, som forventes

at overstige  standardbagagemassen,  skal

luftfartsforetagendet  bestemme den faktiske

masse  for  denne bagage ved ve jning el ler

ved at  t i l føje et  passende ti l læg ti l  massen.

(j) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

luftfartø jschefen informeres, når der er

anvendt  en  metode,  som ikke er  standard,  t i l

bestemmelse  af las tens masse,  og  at denne

metode er angive t i  masse-  og

balancedokumenterne.

OPS 1.625

Masse- og balancedokumenter

(se bi lag  1  t i l  OPS 1.625)

(a) Luftfartsforetagendet  skal forud for

hver  f lyvning  udarbe jde masse-  og

balancedokumenter,  som angiver lasten  og

fordelingen heraf.  Masse- og

balancedokumenterne skal  gøre  det  muligt

for luftfa rtø jschefen at  fastslå, at  lasten og

dennes  fordeling er  sådan,  at f l yvemaskinens

masse- og balancebegrænsninger  ikke

overskrides. Navnet på  den person, som har

udarbe jdet  masse-  og balancedokumenterne,

skal  fremgå af dokumenterne.  Den person,

som fører t i lsyn  med las tningen af

flyvemaskinen,  skal med sin underskrift

bekræfte,  at l asten  og d ennes fordeling  er  i

overensstemmelse  med masse-  og

balancedokumenterne. Dette dokument  skal

kunne godkendes af l uftfartøjschefen,  hvis

godkendelse  vises ved kontrasignering  el ler

t i lsvarende.  (se  også  OPS 1 .1055 (a)(12)).

(b) Luftfartsforetagendet  skal angive

procedurerne for  sidste-ø jebliksændringer

(Last  Minute Changes) i  lasten.

(c) Under  forudsætning af Myndighedens

godkendelse  kan et  luftfa rtsforetagende

anvende et  alternativ  t i l  de  procedurer,  der

kræves i  ovenstående punkt (a) og  (b).

Bilag  1  t i l  OPS 1..605

Masse og balance - generelt

Se OPS 1.605

(a) Bestemmelse af en  flyvemaskines

tørre  operative masse

(1) Vejning af en flyvemaskine

(i) Nye flyvemaskiner vejes normalt  på

fabrikken og kan sættes i  drift

uden at  bl ive  vejet  igen, h vis deres

masse- og balancedata er

korrigeret  for ændringer ,  der  måtte

være fore taget af f lyvemaskinen.

Det er  ikke  nødvendig t, at

f lyvemaskiner , som er overdraget

fra et  luftfar tsfore tagende med et

godkendt  massekontrolprogram ti l

et andet  luftfartsforetagende med

et godkendt program, vejes forud

for det  modtagende

luftfartsforetagendes  ibrugtagning,

medmindre  der  er  forløbet mere

end 4 år  siden den sidste  ve jning.

(i i) Der skal  regelmæssig t foretages  en

fornyet  bestemmelse  af hver  enkelt

f lyvemaskines  individuelle  masse

og CG-lokalisering (tyngdepunkt) .

Det maksimale interval mellem to

ve jninger  skal  fastsættes af
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luftfartsforetagendet  og skal

opfylde  k ravene i OPS 1.605(b).

Endvidere skal  der  fore tages  en

fornyet  bestemmelse  af hver

flyvemaskines  masse  og CG enten

ved:

(A) ve jning el ler

(B) beregning,  såfremt

luftfartsforetagendet  kan

fremvise den fornødne

dokumentation som bevis for

gyldigheden af  den valgte

beregningsmetode,

hvis de kumulat ive ændr inger i den

tørre operat ive mass e overs tiger

±0,5% af den maksimale

landingsmasse,  el l er hvis den

samlede ændring i  t yngdepunktet

overstiger  0,5% af  den

aerodynamiske  middelkorde.

(2) Flådens masse og tyngdepunktets

posit ion

(i) For en flåde el ler  en  gruppe

flyvemaskiner  af  samme model  og

konfiguration  kan der a nvendes en

gennemsnitl ig  tør  operativ masse

og CG-posit ion  som flådemasse og

CG-posit ion,  forudsat  a t de  tørre

operative masser og  CG-posit ioner

for de enkelte f l yvemaskiner

overholder de tolerancer, som er

angivet  i  nedenstående underpunkt

(i i). Endvidere gælder de kr iter ier ,

som er angivet i nedenstående

underpunkt (i i i), ( iv)  og (a)(3).

(i i) Tolerancer

(A) H vis den tørre operat ive

mass e f or en given

f lyvem as kine, s om er vej et,

el ler den beregnede tør re

operat ive mass e f or en given

f lyvem as kine i en f låde af viger

med mere end ±0,5% af den

maksimale  strukturel le

landingsmasse  f ra den

fasts atte tørre operat ive

mass e f or f låden, el ler  hvis

CG-posit ionen afviger  med

mere end ±0,5% af den

aerodynamiske  middelkorde

fra f lådens  CG,  skal den

pågældende flyvemaskine

udgå af f låden.  Der  kan

oprettes særski lte  f låder,  som

hver  har  forskell ige

gennemsnitl ige f lådemasser.

(B) I t i l fælde,  hvor

flyvemaskinens masse l igger

inden for  tole rancen for

flådens  tørre  operative  masse,

men hvor f l yvemaskinens  CG-

posit ion  falder  uden for  den

ti l ladte tolerance for  f låden,

kan flyvemaskinen stadig

opereres  i henhold  t i l  den

gældende tørre operative

masse  for  f låden, men med en

individuel CG-posit ion.

(C) Hvis  en  bestemt  flyvemaskine

ved sammenligning  med andre

flyvemaskiner  i f låden har  en

fysisk forskel, fo r hvi l ken  der

nøjagtigt  kan redegøres

(f.eks.  pantry-  el l er

sædekonfiguration), som

forårsager overskridelse  af

f lådetolerancerne , kan denne

flyvemaskine  bevares  i f låden,

forudsat  a t f lyvemaskinens

masse  og/el le r CG-posit ion

korrigeres  i overensstemmelse

hermed.

(D) Flyvemaskiner,  for hvi lke der

ikke er  publiceret  en

aerodynamisk middelkorde,

skal  opereres med de

pågældende flyvemaskiners

individuelle  masse-  og CG-

posit ionsværdier el ler  skal

underkastes  en særlig

undersøgelse og godkendelse .

(i i i) Anvendelse af f lådeværdier

(A) Efter vejning af en

flyvemaskine,  el ler hvis der

forekommer ændringer i

f lyvemaskinens udstyr el ler
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konfiguration,  skal

luftfartsforetagendet

efterprøve,  at  denne

flyvemaskine  falder  inden for

de  tolerancer , som er angive t

i ovenstående underpunkt

(2)(i i).

(B) Flyvemaskiner,  som ikke er

blevet vejet  siden sidste

vurdering af f lådens  masse ,

kan fortsat bevares i  en f låde,

som opereres med

flådeværdier, fo rudsat at  de

individuelle  værdier  revideres

ved beregning og holdes  inden

for de tolerancer,  der  er

defineret  i  ovenstående

underpunkt (2)(i i). Hvis disse

individuelle  værdier  ikke

længere falder inden for  de

ti l ladte tolerancer,  skal

luftfartsforetagendet  enten

fastsætte  nye flådeværdier,

som opfylder  betingelserne i

ovenstående underpunkt  (2)(i)

og (2)(i i), el ler  operere de

flyvemaskiner , som ikke falder

inden for  grænserne, med

deres  individuelle værdier.

(C) For at  føje  en fl yvemaskine ti l

en  f låde,  som opereres med

flådeværdier, skal

luftfartsforetagendet  ved

ve jning el ler  beregning

efterprøve,  at  f lyvemaskinens

faktiske  værdier  falder  inden

for de tolerancer,  der  er

angivet  i  ovenstående

underpunkt (2)(i i).

( iv) For at  opfylde  ovenstående

underpunkt (2)(i) skal

f lådeværdierne  som minimum

opdateres efter hver  vurdering af

flådens  masse.

(3) Antal f lyvemaskiner,  som skal  vejes  for

at opnå flådeværdier

(i) Hvis  ”n”  er antal let af

f lyvemaskiner  i f låden,  som

anvender f lådeværdier,  skal

luftfartsforetagendet  i perioden

mellem to  vurderinger  af

f lådemassen mindst  ve je  et

bestemt antal  f lyvemaskiner,  som

er defineret  i  nedenstående tabel:

Antal flyvemaskiner i
flåden

Mindsteantal
vejninger

2 eller 3 n

4 til 9 (n + 3)/2

10 eller derover (n + 51)/10

(i i) Ved valget  af,  hvi l ke  f lyvemaskiner

der  skal  vejes,  skal der vælges  de

flyvemaskiner  i f låden,  som ikke er

blevet vejet  i  den længste periode.

(i i i) Tidsrummet mellem to vurderinger

af f lådens masse må ikke overstige

48 måneder.

(4) Vejningsprocedure

(i) Vejningen skal udføres  enten af

producenten el ler  af  en  godkendt

vedligeholdelsesvirksomhed.

(i i) Der skal  træffes almindelige

forholdsregler,  som er i

overensstemmelse  med gode

praksisser, såsom:

(A) Kontrol  af,  a t f lyvemaskinen

og dennes udstyr er

fyldes tgørende,

(B) fastslåelse  af,  a t der  er

behørigt redegjort  for væsker,

(C) sikring af, at  f lyvemaskinen er

ren, og

(D) sikring af, at  ve jningen er

udfør t i  en lukket  bygning.

(i i i) Enhver form for  udstyr,  som

anvendes ti l  vejningen, skal være

behørigt kal ibrere t og nulsti l let  og

skal  anvendes  i overensstemmelse

med producentens instruk tioner.

Enhver vægt  skal inden for  2  år

el ler inden for  den periode,  der  er
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fastsa t af p roducenten af

ve jningsudstyret,  afhængigt  af,

hvi l ke t t idsrum der er kor tes t,

være kal ibrere t enten  af

producenten el ler  af  en  civi l

ve jnings- og  målingsafdeling  el ler

af en  behørig t go dkendt

virksomhed. Udstyret skal gøre det

muligt  a t bes temme flyvemaskinens

masse  nøjagtigt  (se  bi lag  1  t i l  OPS

1.605, punkt  (a)(4)(i i i)).

(b) Særlige  standardmasser  for

trafiklast.  Udover s tandardmasser  for

passagerer og  indchecket bagage kan

luftfartsforetagendet  indsende

standardmasser  for andre typer af las t t i l

godkendelse  hos Myndigheden.

(c) Lastning  af  f lyvemaskinen

(1) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

lastningen af foretagendets

flyvemaskiner  udføres under  t i lsyn af

kvalif iceret  personale.

(2) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

lastningen af fragten sker i

overensstemmelse  med de  data, der

anvendes ti l  beregning af

flyvemaskinens masse og balance.

(3) Luftfartsforetagendet  skal overholde

yderl igere st rukturel le begrænsninger

såsom s ty rkebegrænsningerne for gulve ,

den maksimale last  pr.  løbende meter ,

den maksimale masse pr.  lastrum

og/elle r det maksimale  sædeantal.

(d) Tyngdepunktsgrænser

(1) Operationelt  tyngdepunktsområde.

Medmindre der anvendes  sædefordeling,

og medmindre der  i balanceberegningen

er nø jagtigt redegjort  for effekten  af

antal passagerer  pr. sæderække,

effekten  af  fragt i  de en kelte lastrum og

effekten  af  brændstof  i  de  enkelte

tanke,  skal der anvendes operationelle

marginer på  det  cer tif icerede

tyngdepunktsområde. Ved fastsættelsen

af CG-marginerne skal der  tages hensyn

ti l  mulige afvigelser fra den antagede

lastfordeling. Såfremt der a nvendes frit

sædevalg , skal  luftfa rtsforetagendet

indføre procedurer fo r  a t si kre , at  f lyve-

el ler kabinebesætningen iværksætter

korrigerende foranstaltninger,  hvis  der

forekommer et  ekst remt sædevalg  i

længderetningen.  CG-marginerne  og de

herti l  hørende operationelle procedurer,

herunder  anslået  fordeling  af passagerer

på  sæder , skal kunne godkendes af

Myndigheden.

(2) Tyngdepunkt under  f lyvning.  Udover

ovenstående underpunkt  (d)(1)  skal

luftfartsforetagendet  endvidere  påvise,

at der i  procedurerne  fuldt ud er taget

hensyn ti l  den ekst reme varia tion  i

tyngdepunktsvandringen under f l yvning,

som forårsages af passager-

/besætningsbevægelser og

brændstofforbrug/-overførsel.

Bilag  1  t i l  OPS 1.620(f)

Definition af området for flyvninger i
den europæiske region

Med henblik  på  OPS 1 .620(f) forstås ved

flyvninger  i den europæiske region,  udover

indenrigsflyvninger,  f lyvninger , som udføres

inden for  det  område,  der  afgrænses  af

loxodrome kompaslin jer mellem følgende

punkter:

− N7200 E04500

− N4000 E04500

− N3500 E03700

− N3000 E03700

− N3000 W00600

− N2700 W00900

− N2700 W03000

− N6700 W03000

− N7200 W01000

− N7200 E04500

som vist i  f igur  1  nedenfor:
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Figur 1

Den europæiske region

Bilag  1  t i l  OPS 1.620(g)

Procedure for fastsættelse af reviderede
standardmasseværdier for passagerer og

bagage

(a) Passagerer

(1) Metode for s tikprøvekontrol af vægt

Gennemsnitsmassen for passagerer  og

deres  håndbagage skal bestemmes ved

ve jning, hvor  der  udtages t i l fældige

stikprøver.  Udvælgelsen af de  t i l fældige

stikprøver  skal i  ar t og omfang være

repræsentativ for passagervolumenet

under hensyn ti l  operationstypen,

hyppigheden af  f lyvninger  på de

forskell ige ru ter , ind-  og udgående

flyvninger , den pågældende årstid og

flyvemaskinens sædekapacitet.

(2) Stikprøvernes  omfang.

Undersøgelsesplanen skal som minimum

omfatte vejning  af den største af

følgende s tørrelser:

(i) Et antal passagerer,  som beregnes

ud fra  e t prøveudsnit ved

anvendelse  af almindelige

statist iske  procedurer  og  baseret

på  e t rela tivt  konfidensin terval

(nøjagtighed) på 1% for al le

voksne og 2% for hver  enkelt

gennemsnitsmasse for  henholdsvis

mænd og kvinder,  og

(i i) for f lyvemaskiner:

(A) med en

passagersædekapacite t på  40

eller f l ere  i alt 2000

passagerer el ler

(B) med en

passagersædekapacite t på  40

eller færre i alt  50  x

(passagersædekapacite ten).

(3) Passagermasser. I passagermassen skal

medregnes  massen for  de  e jendele,  som

medbringes, når passagerne går om

bord på  flyvemaskinen. Ved udtagning

af t i l fældige  stikprøver af

passagermasser skal spædbørn  vejes

sammen med den voksne ledsager (se

også  OPS 1.620 (c)(d)  og  (e)).

(4) Vejningssted .  Ti l  ve jning  af passagerer

skal  der  vælges et  område,  som l igger

så tæt  som mulig t på  f lyvemaskinen,  på

et s ted,  hvor en  ændring i

passagermassen ved bortskaffelse  el ler

anskaffelse  af  f lere personlige  e jendele

er usandsynlig , inden passagererne  går

om bord  på  flyvemaskinen.

(5) Vejemaskine .  Vejemas kinen, s om skal

anvendes t i l vejn ing af pass agerer, skal

have en kapac itet på mindst 150 kg.

Mass en skal vis es med

mindstes kalainddelinger på 500 g.

Vejemaskinen s kal have en nøjagtighed

på 0,5% eller 200 g , afhængigt  af,

hvi l ke t tal der er  størst .

(6) Registrering  af masseværdier.

Passagerernes  masse,  den ti lsvarende

passagerkategori  (dvs. mænd, kvinder ,

børn) og rutenummer skal  r egistreres

for hver f l yvning.

(b) Indchecket bagage.  Den s tatis t iske

procedure  for bestemmelse af de  reviderede

standardbagagemasseværdier baseret  på

gennemsnitl ige bagagemasser  af den

krævede minimumsstørrelse for  stikprøver er
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stort set  den samme som den procedure,  der

anvendes for  passagerer, og  som er  angivet  i

underpunkt (a)(1). Det  relati ve

konfidensin terval (nø jagtighed)  for bagage er

1%. Der  skal vejes  mindst 2000 s tykker

indchecket  bagage.

(c) Bestemmelse af reviderede

standardmasseværdier  for passagerer  og

indchecket  bagage.

(1) For at  sikre,  a t anvendelsen af

reviderede standardmasseværdier  for

passagerer og  indchecket bagage frem

for anvendelse af faktiske masser, der

er bestemt ved ve jning, i kke  får  negativ

indvirkning  på driftssikkerheden,  skal

der  udføres en s ta tist isk  analyse. En

sådan analyse  vi l  resultere  i

gennemsnitl ige masseværdier  for

passagerer og  bagage i t i l læg ti l  andre

data.

(2) På  flyvemaskiner med 20 el ler  f lere

passagersæder gælder disse

gennemsnitsværdier som reviderede

standardmasseværdier  for mænd og

kvinder.

(3) På  mindre f lyvemaskiner  skal

nedenstående forøgelser  lægges ti l  den

gennemsnitl ige passagermasse for at

opnå de reviderede

standardmasseværdier:

Antal passagersæder Krævet

masseforøgelse

1 –  5  inkl. 16 kg

6 –  9  inkl. 8 kg

10 -  19 inkl. 4 kg

Alternativt  kan de reviderede

(gennemsnitl ige) standardmasseværdier

for ”al le voksne”  anvendes  for

flyvemaskiner  med 30 el ler f l ere

passagersæder.  De reviderede

(gennemsnitl ige) standardmasseværdier

for indchecket bagage gælder  for

flyvemaskiner  med 20 el ler f l ere

passagersæder.

(4) Luftfartsforetagenderne har  muligheden

for a t indsende en detaljeret

undersøgelsesplan  ti l  Myndigheden ti l

godkendelse  og efterfølgende mulighed

for a t afvige  fra  den reviderede

standardmasseværdi under

forudsætning af, at  denne afvigende

værdi er bestemt  ved anvend else  af  den

procedure,  der  e r beskrevet i  dette

bilag.  Sådanne afvigelser skal  revideres

med in terval ler,  som ikke  overstiger  5

år.

(5) De reviderede standardmasseværdier  for

”al le  voksne”  skal  baseres  på et

forholds tal fo r mænd/kvinder  på 80/20

for al le  f lyvninger , dog bortset  fra

feriecharterflyvninger , hvor fordelingen

er 50/50. Hvis et luftfar tsfore tagende

ønsker  at opnå godkendelse  t i l  at

anvende et  andet  fordelingstal på

bestemte  ruter el ler  f lyvninger,  skal der

indsendes data  t i l  Myndigheden, som

viser,  at det alternative fordelingstal

mellem mænd og kvinder  er forsigtig t

anslået og dækker mindst 84% af den

faktiske  fordeling  af mænd og kvinder

ved prøveudtagning af  mindst  100

repræsentative f lyvninger.

(6) D e gennems ni t l ige mass eværdier , s om

opnås , af rundes ti l det nærmes te hele

tal i kg . Mass eværdierne f or indchec ket

bagage af rundes ti l nærmes te 0,5 kg ,

alt efter, hvad der er  hensigtsmæssig t.

Appendiks 1  t i l  OPS 1.625

Masse- og balancedokumenter

(a) Masse-  og balancedokumenter

(1) Indhold

(i) Masse-  og balancedokumenterne

skal  indeholde  følgende

oplysninger:

(A) flyvemaskinens

registreringsnummer og type,

(B) flyvningens

identif ika tionsnummer og

dato,
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(C) luftfartø jschefens identitet ,

(D) identiteten  på  den person,

som har  udarbe jdet

dokumentet,

(E) flyvemaskinens tørre operative

masse  og det t i lsvarende CG,

(F) brændstofmassen ved start  og

brændstofmassen for

flyvningen,

(G) massen for andre

forbrugsvarer , som ikke er

brændstof,

(H) lastens  sammensætning,

herunder  passagerer, bagage,

fragt  og ballas t,

(I) startmasse, landingsmasse  og

masse  uden brændstof,

(J) fordeling  af last,

(K) gældende CG-posit ioner  for

flyvemaskinen og

(L) grænsemasse og CG-værdier.

(i i) Luftfartsforetagendet  kan udelade

visse  af  disse data  fra  masse-  og

balancedokumenterne under

forudsætning af Myndighedens

godkendelse.

(2) Sidste-ø jebliksændringer.  Hvis der

forekommer en sids te-øjebliksændring,

efter  at masse-  og

balancedokumenterne er udarbejdet,

skal  luftfa rtø jschefen underrettes

herom,  og sidste-øjebli ksændringen skal

indføjes  i masse- og

balancedokumenterne. Den højs t t i l ladte

ændring i  antal let  af  passagerer el ler

last, der kan godkendes  som en sidste-

øjebliksændring,  skal angives  i

driftshåndbogen. Hvis dette antal

overskrides, skal der  udarbe jdes nye

masse- og balancedokumenter

(b) Computerstyrede systemer.  Hvis

masse- og balancedokumenterne  udarbejdes

ved h jælp  af et computerstyre t masse- og

balancesystem,  skal  luftfar tsforetagendet

efterprøve integriteten af disse  uddata.

Luftfartsforetagendet  skal opret te  e t system

for a t kontrol le re , at ændringer  i

foretagendets  inddata behørigt  indarbejdes  i

systemet, og  a t systemet fortløbende

fungerer  t i l fredssti l lende,  ved at efterprøve

uddataene med mindst  6  måneders

mellemrum.

(c) Masse-  og balanc esys temer  om bord.

Luftfartsforetagendet  skal indhente

Myndighedens  godkendelse,  hvis

foretagendet  ønsker  at  anvende et

computersystem om bord for  masse- og

balanceværdier som primær ki lde  t i l

afsendelse  af f lyvemaskiner.

(d) Dataforbindelse.  Når masse-  og

balancedokumenter  sendes  ti l  f lyvemaskiner

via  dataforbindelse , skal  der  på jorden

forefindes  en  kopi af de  endelige  masse-  og

balancedokumenter  i  den form, hvori de er

godkendt  af  luftfa rtø jschefen.
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SUBPART K

INSTRUMENTER OG UDSTYR

OPS 1.630

Generel indledning

(a) Luftfartsfor etage ndet  sk al si kr e, at  en

flyv nin g i kk e  påbegy ndes,  medmindr e  de

instrume nt er  og  det  udstyr , der  kræves i

he n hold  t i l  de nne  Subpart , er:

(1) god ken dt,  bortset  fra  det  i  underpunkt

(c) a ngiv ne, og  instal ler et  i

ov ere nsstemmelse  med de  gælde nde krav

ti l  instr umenter  og udstyr i nklusive

minimumspræsta tionsnorme n og de

ope rationelle kr a v og

luftd ygtighe dsk ra v ene  og

(2) i fun ktionsdy gtig  sta nd ti l  de n type

ope ration,  der  sk al udføres , bortset  fra

det  i  MEL a ngi vne (se  he nvisning i  OPS

1.030) .

(b) Minimumspræstationsnormer ne  for

instrume nt er  og  udstyr  er de  normer,  der  er

foreskre v et i  de  gælde nde  JTSO (Joint

Te ch nic al Sta ndard  Orders)  som a ngive t i  JAR-

TS O,  medmi ndr e  der for eskriv es  andre

præst atio nsnormer i  oper ations-  el le r

luftd yg tig he dsk ode kse n.  I nstr ume nter og

uds tyr , som på  datoe n for  ge nnemfør elsen  af

OP S opf ylder a ndr e  konst ruktions-  og

præst atio nsspe cif ika tioner  e nd JTSO,  kan

forbl ive i drift el ler  ka n i nstal leres,

medmi ndre  der  i denne Subpart  er foreskrevet

yd erl ig ere kr av . Ins trume nter  og  udstyr,  der

al lered e er  godke ndt,  sk al i kk e  opfylde en

re vide re t JTSO el le r en  anden r evideret

spe cif ika tion  e nd JTSO,  medmi ndre  der

foreskriv es et  k ra v  me d ti lba ge vir ke nde  kraft .

(c) Følgende eleme nter kr æv er  ikke

uds tyrs go dk e ndelse:

(1) sikrin ger  omtalt  i  OPS 1.635,

(2) sta vlygter omtalt  i  OPS 1.640(a)(4),

(3) en  nøja gtig  t idsmåler  omtalt  i  OPS

1.650(b) & 1.652(b),

(4) kort hol der  omtalt  i  OPS 1.652(n) ,

(5) førstehjælpskasse  omtalt i  OPS 1 .745,

(6) medicinsk nødudstyr  omtalt i  OPS 1 .755,

(7) megafoner  omtalt  i  OPS 1.810,

(8) overlevelsesudstyr  og pyroteknisk

signaludstyr omtalt i  OPS 1.835(a) og (c)

og

(9) drivankre  og udstyr  t i l  fortøjning,

forankring  el ler manøvrering af

vandflyvemaskiner og

amfibieflyvemaskiner  på  vand omtalt  i

OPS 1.840.

(d) Hvis  e t f lyvebesætningsmedlem skal

anvende et  udstyr  på sin s tation  under

flyvningen,  skal dette være nemt at  bet jene

fra den pågældende station.  Hvis et  og

samme udstyr  skal  bet jenes af mere end é t

medlem af f lyvebesætningen,  skal det

instal le res , så det umiddelbart kan  bet jenes

fra en  given station, hvorfra det bl iver

nødvendig t at  bet jene udstyre t.

(e) De ins trumenter,  der  anvendes  af

ethvert  f lyvebesætningsmedlem,  skal være

placeret  således,  a t

f lyvebesætningsmedlemmet  nemt  kan se

visningerne  fra  sin  station med mindst mulig

ændring af den sti l l ing  og synsl inje,  som

besætningsmedlemmet normalt indtager, når

han ser  fremad langs fl yvebanen.  Når  e t

enkelt instrument i en f l yvemaskine skal

bet jenes  af mere  end 1  medlem af

flyvebesætningen, skal det  være instal leret

således,  at instrumentet er  synligt  fra  hver

relevant f lyvebesætningss tation.

OPS 1.635

Udstyr til beskyttelse af kredsløb

Luftfartsforetagendet  må ikke operere  en

flyvemaskine,  hvori der  anvendes sikringer ,

medmindre  der  under  f lyvningen er

reservesik ringer  t i l  rådighed, som mindst

svarer  t i l  10% af antal let  af sik ringer  med

hver  nominel ydelse el ler  tre med hver

nominel ydelse afhængigt af, hvi lket antal der

er s tørst.



100

OPS 1.640

Flyvemaskinens operationslys

Luftf artsfor etage ndet  må ikk e oper ere  en

flyv emas kin e,  medmi ndr e  de n er udstyret

med:

(a) Til f ly vni ng  om dage n:

(1) antikol l is ionsl yssys tem,

(2) lys, som le v er es fr a f ly v emaskinens

ele ktriske  system, og som sikrer

ti lstræk k elig belysning af al le

instr ume nter  og  alt uds ty r, der er

vigti gt for  en  sik k er oper ation af

flyv emaskine n,

(3) lys, som le v er es fr a f ly v emaskinens

ele ktriske  system, og som sikrer

bel ysning  af al l e passager k abiner ,

og

(4) en sta vly gte  t i l  hve rt krævet

besætningsme dlem, som er

lett i lgængelig  for

besætningsme dlemmer ne,  når  de

sidde r på  der es a nviste  stationer .

(b) Ved  fly vning  om nat te n,  ud  over  det  i

ov ens tå e nde punkt  (a)  a ngiv ne  udstyr:

(1) na giv ations/posit ionsl ys og

(2) to la ndingslys  el le r et  e nkelt  lys

med to  glødetr åde me d separat

strømtilførsel  og

(3) lys, de r ov er holder de internationale

søv ejsr egl er,  såfr emt  fly ve maskinen

er e n v andfly ve maskine  el le r en

amfibiefly v emaski ne .

OPS 1.645

Vinduesviskere

Luftf artsfor etage ndet  må ikk e oper ere  en

flyv emas kin e  me d e n ma ksimal  certif icere t

startmass e på  mer e end 5700 k g, me dmindre

den på hver  pi lots ta tion  er udstyret  med en

vinduesvisker  el le r t i lsvarende anordning  ti l  at

holde en del af  forruden fri ved  nedbør.

OPS 1.650

VFR-dagoperationer- flyve- og
navigationsinstrumenter og tilknyttet

udstyr

Luftfartsforetagendet  må ikke operere  en

flyvemaskine  om dagen i overensstemmelse

med visuelf lyveregler (VFR), medmindre den

er udstyre t med flyve- og

navigationsins trumenterne  og det herti l

knyt tede udstyr, og  medmindre,  hvor  det te  er

relevant, det sker på de  i nedenstående

underpunkter anfør te  betingelser:

(a) et magnetkompas,

(b) en nøjagtigt  t idsmåler, som viser t iden i

t imer,  minutter  og sekunder ,

(c) en  følsom trykhø jdemåler,  der  er

kal ib reret  i  fod med en

underskalainds ti l l ing,  der  er  kal ibreret  i

hektopascal/mil l ibar,  som kan indsti l les

ti l  ethver t barometertryk, hvorti l  den

sandsynligvis skal indsti l les  under

flyvningen,

(d) en flyvehastighedsmåler, der er

kal ib reret  i  knob,

(e) en ver tikal has tighedsmåler,

(f) en  dre jningsviser og  tværkraftmåler

(turn and sl ip indicator) el ler  en

dre jningskoordinator  med indbygget

tværkraftmåler ,

(g) flyvesti l l ingsindikator (kunstig horisont) ,

(h) en stabil iseret  retningsindikator  og

(i) et h jælpemiddel, som i cockpittet  kan

angive  lufttemperaturen udenfor

kalib reret  i  grader celsius.

(j) Ved flyvninger  af  en  varighed,  som ikke

overstiger  60  minut ter , som starter  og

lander  på  samme flyveplads,  og  som
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forbl iver i nde n for  50  nm fr a den

på gælde nde  flyv e pla ds, k an al le de

instrume nter,  som for eskri ves  i

ovens tå e nde under punkt  (f), (g)  og  (h)

og nede nstå e nde  under punkt  (k)(4),

(k)(5) og (k)(6),  e rsta ttes e nten af  en

dre j ningsviser og  tvær kr aftmål er  el le r af

en  d re jningskoordina tor  me d indbygget

tværkr aftmåler  el ler af så vel  en

flyv esti l l ingsi ndi kator som en

tværkr aftmåler .

(k) Når  der  kr æves  to  pi loter,  skal

an d en pilote ns  station ha v e føl gende

særskilte i nstr umenter:

(1) en følsom tr yk hø jdemåler,  der  er

kal ib rer et  i  fod med en

undersk alai nds ti l l ing,  der  er

kal ib rer et  i  he ktopascal/mil l ibar,

som ka n i nds ti l les t i l  ethvert

bar ome ter tr yk,  hv orti l  den

sandsynligvis sk al indsti l les  under

flyv ninge n,

(2) en fly v ehastighedsmåle r, der er

kal ib rer et  i  knob,

(3) en ver tik al has tighe dsmåler,

(4) en dre jningsviser og  tvær kr aftmåler

(tur n a nd sl ip i ndicator) el ler  en

dre jningsk oordi na tor  me d indbygget

tværkr aftmåler ,

(5) en fly v esti l l ingsindik ator (k unstig

horisont) og

(6) en stabil iser et  r etningsindik ator .

(l) Hv ert  system ti l  visning af f ly v ehastighed

skal  vær e udsty ret  med et opvarmet

pitotrør el ler  t i lsv are nde  anordning,  der

forhin dr er funktionssvigt  som følge af

en te n  k onde ns  el le r isda nnelse, for:

(1) flyv emaskiner  med e n ma ksimal

cer tif icer et  sta rtmasse  på  ov er  5700

kg el l er me d e n ma ksimal godkendt

passager konfigura tion  på fl ere  end

9 sæder,

(2) flyv emaskiner , som de n 1. apri l

1999 el l er på  en  sener e da to  for

første  gang har  fået udstedt  et

individuelt  luftdygtighedsbevis.

(m) Når  der  kræves  duplika tinst rumenter,

omfatter  kravet særski lte  displays  for

hver  pi lot  og særski lte selektorer el ler

andet t i lkny tte t udstyr, hvor  det te  e r

relevant.

(n) Alle f lyvemaskiner  skal være udstyret

med anordninger, som viser , når

strømforsyningen ti l  de krævede

flyveinstrumenter er  u ti lstrækkelig,  og

(o) al le f l yvemaskiner med

kompressibi l i tetsbegrænsninger, som

ikke på anden måde vises af de  k rævede

flyvehastighedsmålere , skal  være

udstyret  med en Machtalmåler  ved hver

pilotsta tion .

OPS 1.652

IFR- eller natoperationer - flyve- og
navigationsinstrumenter og tilknyttet

udstyr

Luftfartsforetagendet  må ikke operere  en

flyvemaskine  i overensstemmelse  med

instrumentfl yvereglerne  (IFR)  el ler om natten

i overenss temmelse med visuelf lyvereglerne

(VFR),  medmindre  f lyvemaskinen er udstyre t

med flyve- og  navigationsinstrumenterne og

det  herti l  knyt tede  udsty r  og medmindre , hvor

det te  er relevant,  det  sker  på de i

nedenstående underpunkter anførte

betingelser:

(a) et magnetkompas,

(b) en nøjagtig  t idsmåler , som viser  t iden i

t imer,  minutter  og sekunder ,

(c) to følsomme trykhø jdemålere,  der er

kal ib reret  i  fod med

underskalainds ti l l inger,  der er  kal ibreret

i hektopascal/mil l ibar,  som kan inds ti l les

ti l  ethver t barometertryk, hvorti l  de

sandsynligvis skal indsti l les  under

flyvningen,

(d) et system ti l  visning  af  f lyvehastighed

med opvarmet  pito trør  el l er t i lsvarende
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an ord ning,  der  forhi ndrer  funktionssvigt

som følge af e nten  kondens  el ler

isda nnelse , i nkl usiv e a dv arselsindi kator,

som viser  svi gt i  pitotopv armer en. Kravet

om en  a dvarselsindik ator, der viser  svigt

i pitotopva rmer e n,  gælder i kk e  for

flyv emaskiner , som har  en  maksimal

god ken dt  passager konfigur ation  på 9

eller færr e sæder el ler  en  maksimal

cer tif icer et  sta rtmasse  på  5700 k g el ler

deru nd er,  og som ha r få et  udste dt et

indivi duelt  luftdy gti ghedsbevis  inde n den

1 d e  apri l  de  1998,

(e) en  ver tik al has tighe dsmåler,

(f) en  d re jningsviser og  tvær kr aftmål er,

(g) flyv esti l l ingsi ndi kator (k unstig horisont) ,

(h) en  st abil iser et  r etningsindik ator ,

(i) et h jælpemi ddel, som i cock pittet  kan

an giv e  lufttemper atur e n udenfor

kalib rer et  i  gra der celsi us, og

(j) to uaf hængige  statiske  tr y ksys temer,  dog

er det t i l ladt  for propeldrevne

flyv emaskiner  med e n ma ksimal

cer tif icer et  sta rtmasse  på  5700 k g el ler

deru nd er  a t ha v e et  statisk  tr y ksystem

og e n alternati v ki lde t i l  sta tisk  tr y k.

(k) Når  der  kr æves  to  pi loter,  skal

an d en pilote ns  station ha v e føl gende

særskilte i nstr umenter:

(1) En følsom tr yk hø jdemåler , der er

kal ib rer et  i  fod med en

undersk alai nds ti l l ing,  der  er

kal ib rer et  i  he ktopascal/mil l ibar,

som ka n i nds ti l les t i l  ethvert

bar ome ter tr yk,  hv orti l  den

sandsynligvis sk al indsti l les  under

flyv ninge n,  og som ka n v ær e en  af

de  2  højdemåle re,  der  kræves i

ov enstå e nde under punkt  (c),

(2) et system ti l  visni ng  af

flyv ehastighed med opv armet

pitotrør el ler  t i lsv are nde  anordning,

der  for hindre r funktionssvigt  som

følge af e nten  kondens  el ler

isda nnelse , i nklusive

advarselsindikator,  som viser svigt  i

pitotopvarmeren. Kravet  om en

advarselsindikator,  der viser svigt  i

pitotopvarmeren, gælder  ikke for

flyvemaskiner , som har  en  maksimal

godkendt  passagerkonfiguration  på

9 el ler færre  sæder el ler  en

maksimal certif iceret  startmasse  på

5700 kg  el le r derunder,  og som har

fået  udstedt et  individuelt

luftdygtighedsbevis inden den 1 de

apri l  de 1998,

 (3) en ver tikal has tighedsmåler,

(4) en dre jningsviser og

tværkraftmåler ,

(5) en flyvesti l l ingsindikator (kunstig

horisont) og

(6) en stabil iseret  retningsindikator .

(l) Flyvemaskiner  med en maksimal

cer tif iceret  sta rtmasse,  som overstiger

5700 kg,  el ler som har en maksimal

godkendt  passagerkonfiguration  på flere

end 9 sæder,  skal endvidere være

udstyret  med en enkelt  standby-

flyvesti l l ingsindikator (kunstig horisont) ,

som kan betjenes fra begge

pilotsta tioner,  og som:

(1) strømforsynes kontinuerl ig t under

normal drift, og  som efter totalt

svigt  i  de t normale

elproduktionssystem strømforsynes

fra en  ki lde , der  er uafhængig  af

det  normale  elproduktionssystem,

(2) fungerer  pål idel igt  i  mindst  30

minutter efte r totalt svigt  i  de t

normale  elproduktionssystem under

hensyn ti l  andre  belastninger af

nødstrømsforsyningen og ti l  de

operationelle procedurer,

(3) fungerer  uafhængigt af eventuelle

andre systemer t i l  visning af

flyvesti l l ing,

(4) automatisk  e r operativ  efter  totalt

svigt  i  de t normale

elproduktionssystem,  og som
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(5) er passe nde  opl yst  i  al le faser  af

ope rationen,

borts et  fra  f ly vemaskiner  me d en

maksimal ce rtif icer et  startmasse  på  5700

kg  el l er derunder , som aller ede er

registr er et  i  en  medl emsstat  den 1 . apri l

1995,  og som er  udstyr et me d en

sta nd by -fly ves ti l l ingsindik ator  på

luftfartø jschefe ns instr ume ntbr æt.

(m) Ved  ove rhol delse af ovenstående

un d erpunk t (l) sk al det  vær e kl art  synligt

for f ly ve besætningen,  når  de n i  det

på gældende underpunkt  krævede

sta nd by -fly ves ti l l ingsindik ator  fungerer

på  nødst røm.  Hvis s ta ndby-

flyv esti l l ingsi ndi katore n har  sin  egen

de dic ere de st rømforsyni ng , sk al de r  være

en  ti lk nyttet  indik ation e nten på

instrume ntet  el l er på  ins tr ume ntbrættet,

når  de nne  strømforsy ning  er  i  brug.

De tt e kr av  skal  v ære  opfyl dt se nest den

1. apri l  2000.

(n) En korthol der  i e n l etlæselig posit ion,

som ka n belyses me d henblik  på

na top er atione r.

(o) Hvis  standby-i nstr umentsys temet  t i l

visni ng  af  f ly vesti l l ing er  instal ler et  og  er

bru gb ar t i  f l yv esti l l inger  v e d duv ning og

rulni ng  (pit ch  and rol l) på 360°  , kan

dre j ningsviser ne  og tværkr aftmålerne

(turn a nd sl ip i ndicators) erstattes  af

tværkr aftmåler e.  Ve d br ugbart  forstås, at

syst eme t vi l  funger e  op ti l  360°  ved

du v ning og rul ning,  ude n a t horisonten

vælt er.

(p) Når  der  kr æves  duplika tinst rumenter,

omfatter  kr a ve t særski lte  displ ays  t i l

hver  pi lot  og særski lte sele ktore r el ler

an d et t i lk ny tte t udstyr, hvor  det te  e r

rele vant.

(q) Alle f ly ve maskiner  sk al være  udstyret

med anordninger, som viser , når

strømforsyninge n ti l  de kr ævede

flyv einstr ume nter er  u ti lstrækk elig,  og

(r) al le f l yv emaskine r med

kompressi bi l i tetsbe grænsninger, som

ikke på anden måde vises af de  k rævede

flyvehastighedsmålere , skal  være

udstyret  med en Machtalmåler  ved hver

pilotsta tion .

OPS 1.655

Yderligere udstyr ved
enkeltpilotoperationer i henhold til IFR

eller om natten

Luftfartsforetagendet  må ikke udføre  IFR-

enkeltpi lotoperationer,  medmindre

flyvemaskinen er  udstyret  med en autopilot

med mindst  højdehold og fast  kursinds ti l l ing.

OPS 1.660

Højdevarslingssystem

(a) Luftfartsforetagendet  må ikke operere

en turbinedrevet propelf lyvemaskine  med en

maksimal certif iceret  startmasse , som

overstiger  5700 kg, el ler  som har  en  maksimal

godkendt  passagerkonfiguration  på flere  end

9 sæder, el ler  e n  turbojetdrevet  f lyvemaskine,

medmindre  den er  udstyret med et

højdevarsl ingssystem, som er  i stand ti l:

(1) at advare f lyvebesætningen,  når

flyvemaskinen nærmer sig  den

forudvalgte hø jde  ved enten op- el ler

nedstigning,  og

(2) at advare f lyvebesætningen med mindst

et l ydsignal,  når  f lyvemaskinen enten

over el le r  under afviger  fr a  en  forudvalgt

højde,

dog bortset  fra  f lyvemaskiner med en

maksimal certif iceret  startmasse  på  5700

kg el ler derunder  og med en maksimal

godkendt  passagerkonfiguration  på flere

end 9 sæder,  hvis  første individuelle

luftdygtighedsbevis er udstedt  inden den

1. apri l  1972, og  som allerede var

registreret  i  en  medlemsstat  den 1 . apri l

1995.

OPS 1.665

Terrænoverflyvningssystem (Ground
proximity warning system)
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(a) Luftfartsfor etage ndet  må ikk e operere

en  t urbin edr e ve t f ly v emaski ne:

(1) med  en maksimal cer tif icer et  sta rtmasse

på  o ver  15.000 k g el ler  m ed en maksimal

god k en dt  passager konfigur ation  på flere

en d 30  sæder , el ler

(2) med  en maksimal cer tif icer et  sta rtmasse

på  o ver  5700 kg  el le r en  maksimal

god k en dt  passager konfigur ation  på flere

en d 9 sæder  efter  de n 1 . ja nua r 1999

medmi nd re  de n er  udstyr et me d et

terræn overfly v ningssys te m.

(b) Det i dette punkt  krævede

terræn overfly v ningssys te m skal  a utomatisk

ve d h jælp  af ly dsignal er,  som k a n suppleres

med  visuelle si gnale r, advare

flyv eb esætninge n r ett idigt  og ty delig t om

faldh asti gh ed, terr ænnær he d,  hø jdeta b efter

start  el ler ov ersk ydning,  ukorrekt

lan din gskonfigur ation og afvigelse  fra  den

ne d ad gå e nd e gl idevi nkel.

OPS 1.050

Luftbåret antikollisionssystem

Luftf artsfor etage ndet  må ikk e oper ere  en

turbin edre vet f l yv emaski ne:

(1) med  en maksimal cer tif icer et  sta rtmasse

på  o ver  15000 kg  el ler e n ma ksimal

god k en dt  passager konfigur ation  på flere

en d 30  sæder  efter  de n 1.  januar 2000,

el ler

(2) med  en maksimal cer tif icer et  sta rtmasse

på  mere  end 5700 kg  men ikk e over

1500 0 kg  el ler e n ma ksimal  godkendt

pass ager konfigura tion  på fl ere  end 19

men  ik k e ov er  30  sæder efter den 1.

ja n uar  2005,

medmi nd re  f ly vemaskine n er  udstyr et med et

luftb åre t a ntik ol l is ionssystem med et

minimums præsta tionsniv e au på  mindst  ACAS

II.

OPS 1.670

Luftbåret vejrradarudstyr

(a) Luftfartsforetagendet  må ikke

operere:

(1) en trykreguleret  f lyvemaskine  el ler

(2) en ikke-trykreguleret  f lyvemaskine,  som

har  en  maksimal cer tif iceret  startmasse

på over  5700 kg,  el l er

(3) en ikke-trykreguleret  f lyvemaskine  med

en maksimal go dkendt

passagerkonfigura tion  på flere  end 9

sæder efter den 1.  apri l  1999,

medmindre  f lyvemaskinen er  udstyret med

luftbåre t vejrradarudstyr, når den opereres

om nat ten  el le r  under  ins trumentvejrforhold  i

områder , hvor  tordenve jr  el le r andre

potentielt  farl ige vejrforhold, som anses  for

detekterbare med en luftbåren ve jradar,  kan

forventes  a t f indes  langs ruten.

(b) For trykregulerede propeldr evne

flyvemaskiner  med en maksimal certif iceret

startmasse på  ikke over  5700 kg og en

maksimal godkendt  passagerkonfigura tion  på

ikke over  9  sæder  kan det luftbårne

ve jrradarudstyr  erstattes af ande t  udstyr,  som

kan spore  tordenvejr  og andre potentielt

farl ige  ve jrforhold,  der  anses for  detekterbare

med luftbåre t ve jrradarudstyr, under

forudsætning af Myndighedens go dkend else.

OPS 1.675

Udstyr til operat ioner under forhold med
isdannelse

(a) Luftfartsforetagendet  må ikke operere

en flyvemaskine  under  forhold  med forventet

el ler faktisk  isdannelse,  medmindre

flyvemaskinen e r  certif iceret og  udstyret t i l  a t

operere  under  forhold  med isd annelse.

(b) Luftfartsforetagendet  må ikke operere

en flyvemaskine  under  forhold  med forventet

el ler  faktisk  isdannelse  om nat ten,  medmindre

flyvemaskinen er  udstyret  med en anordning ,

som kan belyse el ler  spore  isdannelsen.

Enhver form for  belysning,  som anvendes ,

skal  være af en  type,  som ikke forårsager
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blæn din g  el ler  r efle ksion , der  k unne hæmme

bes æt nin gsme dlemmer ne i  at  udfør e  opgaver.

OPS 1.680

Udstyr til sporing af kosmisk stråling

Luftf artsfor etage ndet  sk al si kr e, at

f lyv emas kin er , som efter  he nsig te n skal

ope rere  o ver  15 .000 m (49.000 ft),  e r

uds tyret  med e t instr ument t i l  for tløbe nde at

måle  og  vise  dosishastighe den af  den samlede

kosmis ke  str ål ing , som modtages  (dvs.  den

samle de  ioniseri ng  og ne utr onstrål i ng  af

gal ak tisk  el ler  sol arisk  oprindelse) og den

ku mul ative  dosis  på hve r f ly v ning.

OPS 1.050

Flyvebesætningens interne samtaleanlæg

Luftf artsfor etage ndet  må ikk e oper ere  en

flyv emas kin e,  på  hvi lk e n de r kræv es en

flyv eb esætning på mer e  e nd et  me dlem,

medmi nd re  f ly vemaskine n er  udstyr et med et

inte rn t s amtale anl æg ti l  f ly v ebesætni ngen,

inkl usive hov edtel efoner  og  mik rofoner,  som

ikk e er  hå ndhol dte , t i l  br ug for  al le

medl emmer af f ly v ebesætninge n; for

flyv emas kin er , der  var  r egistr er et  i  en

medl emsst at  den 1 . apri l  1995, og  som inden

de n 1.  a pri l  1975 har  få et udstedt de t første

indivi du elle  luftdygti ghe dsbevis,  kræv es der

et i nt ernt  samtal ea nlæg for  f ly ve besætningen

sen est  d e n 1. a pri l  2002.

OPS 1.690

Internt samtaleanlæg til
besætningsmedlemmerne

(a) Luftfartsfor etage ndet  må ikk e operere

en  fly v emaskine  me d e n ma ksimal  certif icere t

startmass e ov er  15.000 kg  el le r e n ma ksimal

god ken dt  passager konfigur ation  på fler e  end

19 s æd er,  medmindr e  f lyv emaskinen er

uds tyret  med e t i nternt samtale a nlæg ti l

bes æt nin gsme dlemmer ne; undta ge t he rfra  er

flyv emas kin er , som inden de n 1. a pri l  1965

for først e ga ng ha r fået  udste dt  et  individuelt

luftd yg tig he dsbe vis, og som aller ede  var

registreret  i  en  medlemsstat  den 1 . apri l

1995.

(b) Det i dette punkt  krævede

samtaleanlæg ti l  besætningsmedlemmerne

skal:

(1) fungere  uafhængigt af hø jttaleranlægget,

dog bortset  fra  opkaldsstation,

hovedtelefoner, mikrofoner,  omkoblere

og signalanordninger ,

(2) være et  hjælpemiddel  t i l

tovejskommunikation  mellem cockpittet

og:

(i) hver  passagerkabine,

(i i) hver t pantry,  der  er  placeret  andre

steder  end på  passagerdækniveau,

og

(i i i) hver  fjerntl iggende

besætningskabine, som ikke

befinder sig på  passagerdækket , og

som ikke er  let t i lgængelig  fra  en

passagerkabine,

(3) være lett i lgængeligt ,  så det kan bet jenes

fra hver  af  de krævede

flyvebesætningsstationer i  cockpittet ,

(4) være lett i lgængeligt ,  så det kan bet jenes

på de krævede

kabinebesætningsstationer,  som l igger

tæt  på hver  enkelt el ler  hvert  par  af

nødudgange på gulvniveau,

(5) have et  varsl ingssystem, der omfat ter

lydsignaler  el l er visuelle  signaler,  som

kan anvendes  af

flyvebesætningsmedlemmer  ti l  a t

alarmere kabinebesætningen og af

kabinebesætningsmedlemmer  ti l  at

alarmere flyvebesætningen,

(6) have en anordning,  så  modtageren af et

opkald  kan afgøre , om det er et  normalt

opkald  el ler et  nødopkald,  og

(7) på jo rden være et  hjælpemiddel  t i l

tovejskommunikation  mellem

jordpersonalet  og  mindst  to

flyvebesætningsmedlemmer.
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OPS 1.695

Højttaleranlæg

(a) Luftfartsfor etage ndet  må ikk e operere

en flyvemaskine  med en maksimal  godkendt

pass ag erkonfigura tion  på fl ere  end 19 sæder ,

medmi nd re  der  er  ins tal le re t et

høj tt aleranlæg.

(b) Det i dette punkt  krævede

høj tt aleranlæg sk al:

(1) fun ge re  uafhængigt af de  in terne

samt ale anl æg,  dog bortset fra

opkaldss ta tion,  hove dtelefoner,

mikrofoner , omkoble re  og

sign ala nor dni nger,

(2) være  lett i lgængeligt,  så de t umiddelbar t

ka n  b et je nes fr a hver  af de  kr ævede

statio ne r for  f ly ve besætningsmedl emmer,

(3) for h ver kr æv et  passager nødudga ng på

gul vni v ea u,  som har  et  t i lstødende

ka bin e besætningssæde , ha v e en

mikrofon, som er  let t i lgængelig for det

sidde n de  ka bine besætningsme dlem, dog

ka n  é n mikrofon bet je ne mer e e nd én

ud ga ng under  forudsætning af,  at

ud ga nge nes nærhed muliggør verbal

kommunik ation ude n h jælpemidler

mellem siddende

ka bin e besætningsme dlemmer ,

(4) kunne betjenes  inden for 10 se kunder af

et k abine besætningsmedl em på hver  af

de  st ationer  i k abi ne n,  hvorfr a der er

ad ga n g ti l  at  bet jene a nlægget,  og

(5) kunne høres og v ære fors tå el igt  på al le

pass ag ersæder,  toi le tter og

ka bin e besætningssæder  og

arb ej dsstationer.

OPS 1.050

Cockpit voice rekordere–1

(a) Luftfartsfor etage ndet  må ikk e operere

en  fly v emaskine,  som har  få et  udstedt det

første  individuelle luftdygtighedsbevis den 1.

apri l  1998 el ler  derefter , og  som:

(1) er turbinedrevne flermotorede

flyvemaskiner  med en maksimal godkendt

passagerkonfigura tion  på flere  end 9

sæder,  el ler

(2) har  en  maksimal cer tif iceret  startmasse

på over  5700 kg,

medmindre  f lyvemaskinen er  udstyret

med en voice rekorder  i cockpittet,  som

med henvisning  ti l  en  t idsskala

rekorderer:

(i) talekommunikation,  som sendes  fra

el ler modtages  i cockpittet  via

radio,

(i i) det  audit ive  miljø i  cockpit tet ,

herunder  uden afbrydelse  de

lydsignaler,  der  modtages fra hver

stati v- og  maskemikrofon i brug,

(i i i) f lyvebesætningsmedlemmernes

talekommunikation i  cockpit tet  ved

hjælp af f l yvemaskinens  in terne

samtaleanlæg,

(iv) tale - el ler  lydsignaler, som

identif icerer  navigations- el ler

indflyvningsh jælpemidler,  og som

opfanges  af en hovedtelefon el ler

høj ttaler,  og

(v) flyvebesætningsmedlemmernes

talekommunikation i  cockpit tet  ved

hjælp af f l yvemaskinens

høj ttaleranlæg,  hvis  e t sådant er

instal le re t.

(b) Voice  rekorderen i cockpittet skal

være i stand ti l  a t bevare informationer,  der

er rekordere t i  løbet af mindst de  sidste  2

timer,  hvor  rekorderen er i  brug, dog kan

denne periode  nedsættes  t i l  30 minutter  for

flyvemaskiner  med en maksimal certif iceret

startmasse på  5700 kg  el le r derunder.

(c) Voice  rekorderen i cockpittet skal

automatisk  begynde a t rekordere,  før

flyvemaskinen ved egen kraft  bevæger sig, og

skal  fortsætte med at rekordere  indti l

f lyvningens  afslu tning , når f lyvemaskinen ikke
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længere er  i  stand ti l  at bevæge sig v ed egen

kraft . E ndvider e sk al voice r e kor de ren i

coc kpi tte t, afhængi gt af t i lgængelighe den af

ele ktris k st røm,  begy nde  a t r e kor der e  så

tidl igt s om muligt  under cock pitchecks før

motorst art  ve d fly v ningens  be gy ndelse indti l

coc kpi tc he cks umiddel ba rt efter

motorst a ndsning v ed fly vninge ns afslutning.

(d) Voice  rekorderen i cock pittet skal

ha v e e n anordni ng,  som medvirk er  t i l  at

lokalise re  de n på gæl de nde  r ek order  i va nd.

(e) Ved  ove rhol delse af d enne del  kan

flyv emas kin er  med e n ma ksimal certif iceret

startmass e på  5700 k g  el le r der under

kombinere cockpit voice  rekorderen med fl ight

dat a  re kordere n.

(f) Enh v er f l yv emaskine  ka n afsendes,

selvom de n i  det te  afsnit kr æv e de  cockpit

voic e re kor de r i kk e  funger er,  under

foruds æt ning af:

(1) at d et i k ke  med rimelighed er muligt  a t

rep arer e el ler  udskifte  cock pit  voice

re korder e n, før  f ly v ninge n påbegy ndes,

(2) at f l yv emaskinen ik k e for etager  f ler e end

8 yderl igere  på  hi na nde n følgende

flyv ninger  med cockpit  voice r e kor deren

ud e af drift,

(3) at d er i k ke  e r forløbe t mer e e nd 72

timer,  siden det  bl e v konstatere t, at

coc kpi t voice rekorderen v ar  ude af drift,

og

(4) at e n giv e n fl ight  data r e kor der , som

mått e kr æves  medbra gt,  fungerer,

medmindre  de n er  k ombiner et  med en

coc kpi t voice re kor der.

OPS 1.705

Cockpit voice rekordere–2

(a) Luftfartsfor etage ndet  må ikk e efter

de n 1.  a pri l  2000 oper er e nogen

turbinedre v en flermotor et f l yv emaskine, som

de n 1.  j an uar 1990 fr em ti l  og  med de n 31.

marts  19 98 første ga ng fik  udstedt et

indivi du elt  luftdy gti ghedsbevis ,  og som har  en

maksimal ce rtif icer et  startmasse  på  5700 kg

eller derunder og en maksimal  godkendt

passagerkonfigura tion  på flere  end 9 sæder,

medmindre  f lyvemaskinen er  udstyret med en

cockpi t voice rekorder, som rekorderer:

(1) talekommunikation,  som sendes  fra  el l er

modtages  i cockpit te t via  radio,

(2) det  audit ive  miljø i  cockpit tet , herunder ,

hvor det er  gennemførl igt , uden

afbrydelse  de  lydsignaler,  der modtages

fra hver  stativ - og  maskemikrofon i brug,

(3) flyvebesætningsmedlemmernes

talekommunikation i  cockpit tet  ved h jælp

af f lyvemaskinens interne  samtaleanlæg,

(4) tale - el ler  lydsignaler, som identif icerer

navigations-  el le r

indflyvningsh jælpemidler,  og som

opfanges  af en hovedtelefon el ler

høj ttaler,  og

(5) flyvebesætningsmedlemmernes

talekommunikation i  cockpit tet  ved h jælp

af f lyvemaskinens hø jttaleranlæg, hvis et

sådant er  instal leret.

(b) Cockpit  voice rekorderen skal være i

stand ti l  at bevare informationer , der  er

rekorderet  i  løbet  af mindst  de  sidste 30

minutter, hvor  rekorderen er i  brug.

(c) Cockpit  voice rekorderen skal

begynde at rekordere,  før  f lyvemaskinen ved

egen kraft bevæger sig, og  skal for tsætte

med a t rekordere  indti l  f lyvningens  afslu tning ,

når  f lyvemaskinen ikke  længere er  i  stand ti l

at bevæge sig ved egen kraft . Endvidere skal

voice recorderen i  cockpittet , afhængigt  af

t i lgængeligheden af elekt risk  strøm, begynde

at rekordere  så  t idl igt som muligt  under

cockpi tchecks før  f lyvningen indti l

cockpi tchecks umiddelbart efter

motorstandsning ved flyvningens afslutning.

(d) Voice  rekorderen i cockpittet skal

have en anordning,  som medvirker  t i l  at

lokalisere  den pågældende rekorder  i vand.

(e) Enhver f l yvemaskine  kan afsendes,

selvom den i  det te  afsnit krævede cockpit

voice rekorder i kke  fungerer,  under

forudsætning af:

(1) at det i kke  med rimelighed er muligt  a t
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rep arer e el ler  udskifte  cock pit  voice

re korder e n, før  f ly v ninge n påbegy ndes,

(2) at f l yv emaskinen ik k e for etager  f ler e end

8 yderl igere  på  hi na nde n følgende

flyv ninger  med cockpit  voice r e kor deren

ud e af drift,

(3) at d er i k ke  e r forløbe t mer e e nd 72

timer,  siden det  bl e v konstatere t, at

coc kpi t voice rekorderen v ar  ude af drift,

og

(4) at e n giv e n fl ight  data r e kor der , som

mått e kr æves  medbra gt,  fungerer,

medmindre  de n er  k ombiner et  med en

coc kpi t voice-r e kor der .

OPS 1.050

Cockpit voice rekordere–3

(a) Luftfartsfor etage ndet  må ikk e operere

en  fly v emaskine  me d e n ma ksimal  certif icere t

startmass e på  ov er 5700 kg , hvis  første

indivi du elle  luftdygti ghe dsbevis  e r udste dt  før

de n 1.  a pri l  1998,  medmi ndr e  f ly vemaskinen

er u dst yre t me d en cockpit  voice re korder,

som rekorder er:

(1) tale kommunik ation,  som se ndes  fra  el l er

modt ages  i cockpit te t via  ra dio,

(2) det  au dit iv e  miljø i  cockpit tet ,

(3) flyv eb esætningsme dlemmer nes

tale kommunik ation i  cockpit tet  ve d h jælp

af f lyve maskine ns i nter ne  samtal ea nlæg,

(4) tale - el ler  ly dsignal er, som i de ntif icerer

na vig ations-  el le r

indflyv ningsh jæl pemi dler,  og som

opfa ng es  af e n hov edtel efon el ler

høj tt aler,  og

(5) flyv eb esætningsme dlemmer nes

tale kommunik ation i  cockpit tet  ve d h jælp

af f lyve maskine ns hø jttaler a nlæg, hvis et

såd an t er  instal ler et.

(b) Cockpit  v oice r e kor der e n sk al være i

sta nd  ti l  at bev ar e i nformationer , der  er

rekorderet  i  løbet  af mindst  de  sidste 30

minutter, hvor  rekorderen er i  brug.

(c) Cockpit  voice rekorderen skal

begynde at rekordere,  før  f lyvemaskinen ved

egen kraft bevæger sig, og  skal for tsætte

med a t rekordere  indti l  f lyvningens  afslu tning ,

når  f lyvemaskinen ikke  længere er  i  stand ti l

at bevæge sig ved egen kraft .

(d) Voice  rekorderen i cockpittet skal

have en anordning,  som medvirker  t i l  at

lokalisere  den pågældende rekorder  i vand.

(e) Enhver f l yvemaskine  kan afsendes,

selvom den i  det te  afsnit krævede cockpit

voice rekorder i kke  fungerer,  under

forudsætning af:

(1) at det i kke  med rimelighed er muligt  a t

reparere el ler  udskifte  cockpit  voice

rekorderen, før  f lyvningen påbegyndes,

(2) at f l yvemaskinen ikke foretager  f lere end

8 yderl igere  på  hinanden følgende

flyvninger  med cockpit  voice rekorderen

ude af drift,

(3) at der i kke  er forløbet mere end 72

timer,  siden det  blev konstatere t, at

cockpi t voice rekorderen var  ude af drift,

og

(4) at en given fl ight  data rekorder , der

måtte kræves  medbragt,  fungerer.

OPS 1.715

Flight data rekordere–1

(a) Luftfartsforetagendet  må ikke operere

en flyvemaskine,  hvis  første individuelle

luftdygtighedsbevis er udstedt  den 1. apri l

1998 el ler derefter,  og som:

(1) er en turbinedrevet  f lermotore t

flyvemaskine  og har  en  maksimal

godkendt  passagerkonfiguration  på flere

end ni (9) sæder,  el le r

(2) har  en  maksimal cer tif iceret  startmasse

på over  5700 kg,

medmindre  f lyvemaskinen er  udstyret med en

fl ight data  rekorder,  som benytter en digital
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meto de  ti l  r e kor de ring og l agri ng  af data,  og

medmi nd re  der  er  en  metode  ti l  r å dighed,

som nemt k an he nte disse  data fra

lagrin gsmedi et.

(b) Fl ight data  re korder en skal v ære i

sta nd  ti l  at bev ar e da ta , der  er r e kor dere t i

løbet  af mindst  de  sidste 25 timer , hvor

re kord ere n er i  br ug, dog k an denne periode

ne dsætt es t i l  10  t ime r for  f ly vemaskiner  med

en  maksimal cer tif icer et  startmasse  på  5700

kg  el l er d erunder .

(c) Fl ight data  re korder en skal med

he n visni ng  ti l  en  t i dssk ala  r ek order e:

(1) de  p ar ame tr e, som er nødve ndige for  a t

best emme  højde,  f ly v ehastighed, kurs,

ac cel era tion , f ly v esti l l ing  v e d duv ning og

rulni ng  (pit ch  and rol l  a tt itude),

radio kommunik ationsnøgli ng,  hver

motors  træk kr aft el ler  effekt ,

ko nfigurationen af opdrifts-  og

luftmodsta ndsa nor dninger,

luftte mpera tur, a nv e ndelse  af

au tomatisk e f l yv estyri ngssystemer og

indfal dsvi nkel,

(2) for f ly vemaskiner me d e n ma ksimal

cer tif iceret  sta rtmasse  på  ov er  27  000 kg

de  y derl igere  par ametr e, som er

nød v e ndige  for at  bestemme de  primære

flyv estyringsa nor dningers  posit ioner  og

høj d erorst rimni ng,  r adiohø jde og  de

primær e navi ga tionsi nforma tioner,  som

vises  for f ly v ebesætningen,

coc kpi ta dv arsl er og  la ndingsstel le ts

posit ion , og

(3) for de i  (a)  ove nfor  a ngivne

flyv emaskiner  skal f l ight  data r e kor deren

re korder e e ve ntuelle  dedicerede

parametr e i  rel ation ti l  ny e el ler  unikke

ko nstruk tioner  el l er opera tionelle

eg e nskaber  ve d fly v emaskine n.

(d) Der skal  indhe ntes da ta  fra

luftfartø js ki lde r, som muliggør nø jagtig

korrela tion  med de i nformationer , der  vises

for f lyve besætningen.

(e) Fl ight data  re korder en skal

au tomatisk  be gy nde  a t r e kor der e  data, fø r

flyv emas kin e n v ed egen kraft  er i  stand ti l  a t

be væg e sig , og sk al automatisk  stoppe,  efter

at f l yvemaskinen er ude af  stand ti l  at

bevæge sig  ved egen kraft.

(f) Fl ight data  rekorderen skal have  en

anordning,  som medvirker  t i l  a t lokal isere den

pågældende rekorder i  vand.

(g) I f lyvemaskiner  med en maksimal

cer tif iceret  sta rtmasse  på  5700 kg el ler

derunder  kan fl ight  data rekorderen

kombineres med cockpit  voice rekorderen.

(h) En flyvemaskine  kan afsendes , selvom

den i  denne del krævede fl ight  data rekorder

ikke fungerer, under  forudsætning af:

(1) at det i kke  med rimelighed er muligt  a t

reparere el ler  udskifte  f l ight  data

rekorderen, før  f lyvningen påbegyndes,

(2) at f l yvemaskinen ikke foretager  f lere end

8 yderl igere  på  hinanden følgende

flyvninger  med fl ight data  rekorderen

ude af drift,

(3) at der i kke  er forløbet mere end 72

timer,  siden det  blev konstatere t, at

f l ight data  rekorderen var  ude af drift,

og

(4) at en given cockpit voice  rekorder,  der

måtte kræves  medbragt,  fungerer,

medmindre  den er  kombineret  med fl ight

data  rekorderen.

OPS 1.720

Flight data rekordere–2

(a) Luftfartsforetagendet  må ikke operere

en flyvemaskine,  hvis  første individuelle

luftdygtighedsbevis er udstedt  den 1. januar

1989 el ler derefter  frem ti l  og med den 31.

marts  1998,  og  som har  en  maksimal

cer tif iceret  sta rtmasse  på  over  5700 kg,

medmindre  f lyvemaskinen er  udstyret med en

fl ight data  rekorder,  som benytter en digital

metode ti l  rekordering og lagring  af data,  og

medmindre  der  er  en  metode ti l  rådighed,

som nemt kan hente disse  data fra

lagringsmediet.
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(b) Fl ight data  re korder en skal v ære i

sta nd  ti l  at bev ar e de r e korder e de data i  løbet

af min dst  de  sidste 25  timer , hvor  re kor deren

er i  drift.

(c) Fl ight data  re korder en skal med

he n visni ng  ti l  en  t i dssk ala  r ek order e:

(1) de  p ar ame tr e, som er nødve ndige for  a t

best emme  højde,  f ly v ehastighed, kurs,

ac cel era tion , f ly v esti l l ing  v e d duv ning og

rulni ng , r adio tra nsmissionsnøgling,

medmindre  der  forefindes e n alternativ

an ord ning,  som muliggør  synkronisering

af f l ight da ta  r ek order ens  og cockpit

voic e re kor de re ns  re kor deringe r, hver

motors  træk kr aft el ler  effe kt , opdrifts-

og l uftmodstandsa nor dningers

ko nfiguration,  luft temperatur ,

an ven delse  af a utomatiske

flyv estyringssys temer  og indfal dsvinkel,

og

(2) for f ly vemaskiner me d e n ma ksimal

cer tif iceret  sta rtmasse  på  ov er  27 ,000 kg

de  y derl igere  par ametr e, som er

nød v e ndige  for at  bestemme de  primære

flyv estyringsa nor dningers  posit ioner  og

høj d erorst rimni ng,  r adiohø jde og de

primær e navi ga tionsi nforma tioner,  som

vises  for f ly v ebesætningen,

coc kpi ta dv arsl er og  la ndingsstel le ts

posit ion .

(d) Der skal  indhe ntes da ta  fra

luftfartø js ki lde r, som muliggør nø jagtig

korrela tion  med de i nformationer , der  vises

for f lyve besætningen.

(e) Fl ight data  re korder en skal begynde

at re kord ere  data,  før f l yv emaskine n er i

sta nd  ti l  at bev æge  sig v ed egen kraft , og

skal  sto pp e,  efter  a t f ly v emaskine n er  ude af

sta nd  ti l  at bev æge  sig v ed egen kraft .

(f) Fl ight data  re korder en skal have  en

an ord nin g,  som me dvirk er  t i l  a t lok al iser e den

på gæld e nd e  re kor der i  v a nd.

(g) En fly v emaskine  k a n afse ndes , selvom

de n i  d e nn e  del kræv ede  fl ight  data re korder

ikk e f u ng erer, under  for udsætning af:

(1) at d et i k ke  med rimelighed er muligt  a t

rep arer e el ler  udskifte  f l ight  data

re korder e n, før  f ly v ninge n påbegy ndes,

(2) at f l yvemaskinen ikke foretager  f lere end

8 yderl igere  på  hinanden følgende

flyvninger  med fl ight data  rekorderen

ude af drift,

(3) at der i kke  er forløbet mere end 72

timer,  siden det  blev konstatere t, at

f l ight data  rekorderen var  ude af drift,

og

(4) at en given cockpit voice  rekorder,  der

måtte kræves  medbragt,  fungerer,

medmindre  den er  kombineret  med fl ight

data  rekorderen.

OPS 1.725

Flight data rekordere–3

(a) Luftfartsforetagendet  må ikke operere

en flyvemaskine  med turbinemotorer,  på

hvil ken  OPS 1 .715 el ler  OPS 1.720 ikke f inder

anvendelse,  og som har  en  maksimal

cer tif iceret  sta rtmasse  på  over  5700 kg,

medmindre  f lyvemaskinen er  udstyret med en

fl ight data  rekorder,  som benytter en digital

metode ti l  rekordering og lagring  af data,  og

medmindre  der  er  en  metode ti l  rådighed,

som nemt kan hente disse  data fra

lagringsmediet; dog kan fortsat  brug af i kke-

digitale rekordere  godkendes  indti l  den 1.

apri l  2000 for  f lyvemaskiner,  som var

registreret  i  en  medlemsstat  den 1 . apri l

1995,  og hvis første  individuelle

luftdygtighedsbevis er udstedt  inden den 1.

apri l  1997.

(b) Fl ight data  rekorderen skal være i

stand ti l  at bevare de rekordere de data i  løbet

af mindst  de  sidste 25  timer , hvor  rekorderen

er i  drift.

(c) Fl ight data  rekorderen skal med

henvisning  ti l  en  t idsskala  rekordere:

(1) for f lyvemaskiner ,  hvis førs te  individuelle

luftdygtighedsbevis er udstedt  før den 1.

januar  1987:

(i) de  parametre, som er nødvendige

for a t bes temme højde ,

flyvehastighed, kurs og  normal

accelera tion , og
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(i i) for f ly vemaskiner me d e n ma ksimal

cer tif icer et  sta rtmasse  på  over

27,000 k g, som er  af e n ty pe, som

først er ty pe certif ice ret  efte r den

30. se ptember  1969,  de y derl igere

par ametr e,  der er  nødv endige for  at

bestemme:

(A) radio tra nsmissionsnøgling,

medmindre  der  forefindes en

alter nativ  anordning,  som

muliggør sy nk ronisering  af

fl ight da ta  r ek order ens  og

cockpi t voice re kor derens

re korderinger,

(B) flyv emaskine ns fl yv esti l l ing  ved

opnå else  af  sin  f ly ve ba ne og

(C) de  gr undl ægge nde  kræfter,

som indvirk er  på

flyv emaskine n,  og  som

resulter er  i ,  at  f ly ve banen

opnås,  sa mt disse  kræfters

oprindelse.

(2) For f l yv emaskiner, hvis førs te

indivi duelle  luftdygti ghe dsbevis  e r

udste dt  den 1 . januar  1987 el ler de refter

men inden den 1. januar 1989:

(i) de  par ame tr e, som er nødve ndige

for a t bes temme  højde ,

flyv ehastighed, k urs og  normal

accel era tion , og

(i i) for f ly vemaskiner me d e n ma ksimal

cer tif icer et  sta rtmasse  på  over

27,000 k g, som er  af e n ty pe, som

først er ty pe certif ice ret  efte r den

30. se ptember  1969,  de y derl igere

par ametr e,  der er  nødv endige for  at

bestemme:

(A) radio tra nsmissionsnøgling,

medmindre  der  forefindes en

alter nativ  anordning,  som

muliggør sy nk ronisering  af

fl ight da ta  r ek order ens  og

cockpi t voice re kor derens

re korderinger,  og

(B) flyv esti l l ing  v e d duv ning og

rulning , hv er  motors trækkraft

el ler effekt , opdrifts-  og

luftmodstandsanordningers

konfiguration,  luft temperatur ,

anvendelse  af automatiske

flyvestyringssys temer , de

primære

flyvestyringsanordningers

posit ion  og hø jderors trimning,

radiohø jde og de  primære

navigationsinformationer,  der

vises  for f lyvebesætningen,

cockpi tadvarsler og

landingsstel lets  posit ion.

(d) Der skal  indhentes data  fra

luftfartø jski lder, som muliggør nø jagtig

korrela tion  med de informationer , der  vises

for f lyvebesætningen.

(e) Fl ight data  rekorderen skal begynde

at rekordere  data,  før f l yvemaskinen er i

stand ti l  at bevæge sig ved egen kraft , og

skal  stoppe,  efter  a t f lyvemaskinen er  ude af

stand ti l  at bevæge sig ved egen kraft .

(f) Fl ight data  rekorderen skal have  en

anordning,  som medvirker  t i l  a t lokal isere den

pågældende rekorder i  vand.

(g) Enhver f l yvemaskine  kan afsendes,

selvom den i  denne del krævede fl ight  data

rekorder  ikke fungerer , under  forudsætning

af:

(1) at det i kke  med rimelighed er muligt  a t

reparere el ler  udskifte  f l ight  data

rekorderen, før  f lyvningen påbegyndes,

(2) at f l yvemaskinen ikke foretager  f lere end

8 yderl igere  på  hinanden følgende

flyvninger  med fl ight data  rekorderen

ude af drift,

(3) at der i kke  er forløbet mere end 72

timer,  siden det  blev konstatere t, at

f l ight data  rekorderen var  ude af drift,

og

(4) at en given cockpit voice  rekorder,  der

måtte kræves  medbragt,  fungerer,

medmindre  den er  kombineret  med fl ight

data  rekorderen.

OPS 1.730
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Sæder, sikkerhedsbælter, sikkerhedsseler
og børnesikkerhedsseler

(a) Luftfartsfor etage ndet  må ikk e operere

en  flyv emaskine,  medmi ndr e  de n er udstyre t

med:

(1) et s æde  el le r e n kø je  t i l  hv er  person,

som er to år  el ler  der ov er,

(2) et si k ker hedsbælte  me d el ler  uden

diag onal sk ulderr em eller  en

sikk erhe dssele  t i l  br ug i  hvert

pass agersæde ti l  hv er passa ge r, som er

2 å r el ler  derov er,

(3) et e kstr a slø jfe bælte  el ler  anden

fastsp ændingsa nordning ti l  hvert

spædbar n,

(4) borts et  fr a  bestemmelse n i  ne de nstående

un d erp unk t (b), et  sik k er he dsbælte  med

skul dersel er på  hvert

f lyv eb esætningssæde og på ethve rt sæde

ve d side n af  e t pi lotsæde,  som skal

omfatte e n a nor dning , der  automatisk

fastsp ænder de n sidde nde  persons torso

i t i l fælde  af  hurtig

has tighe dsne dsættelse,

(5) borts et  fr a  bestemmelse n i  ne de nstående

un d erp unk t (b), et  sik k er he dsbælte  med

skul dersel er på  hvert

ka bin e besætningssæde  og

obse rv atørsæde.  De tte kr av  udelukker

dog  ik k e, at  passagersæder kan

an v en des af

ka bin e besætningsme dlemmer , som

medbringes ud ov er den k rævede

ka bin e besætning, og

sæd er t i l  k a binebesætni ngsme dlemmer,  som

er pla ce ret  tæt  v ed de  krævede

nød u dga nge på gul vniv ea u,  dog således,

at a ndr e  pl aceringer k an godkendes ,

såfremt placeringe n af

ka bin e besætningsme dlemmer  andre

sted er  vi l le fr emme  ev a kueri ng  af

pass ag er er i  e n  nødsitua tion . Disse

sæd er sk al ve nde  frema d el ler  bagud

ind en  for  15°  af f l yv emaskinens

længdeakse.

(b) Alle sikkerhedsbælter med

skulderseler skal have et  enkelt

udløsnings punkt.

(c) Et sikkerhedsbælte  med en diagonal

skulderrem ti l  f lyvemaskiner med en maksimal

cer tif iceret  sta rtmasse  på  ikke  over 5700 kg

eller et  sikkerhedsbælte t i l  f l yvemaskiner med

en maksimal cer tif iceret  startmasse  på  ikke

over 2730 kg  kan ti l lades i  stedet  for et

sikkerhedsbælte med skulderseler, såfremt

det  ikke med rimelighed er  muligt at  montere

sidstnævnte.

OPS 1.731

Skiltene 'spænd sikkerhedsbæltet' og
'rygning forbudt '

Luftfartsforetagendet  må ikke operere  en

flyvemaskine,  hvis  al le  passagersæder i kke  er

synlige  fra  cockpittet , medmindre

flyvemaskinen er  udstyret  med en anordning ,

som viser  al le  passagerer og

kabinebesætningsmedlemmer , hvornår

sikkerhedsbælterne  skal være spændt , og

hvornår  rygning er  forbudt.

OPS 1.735

Indvendige døre og forhæng

Luftfartsforetagendet  må ikke operere  en

flyvemaskine,  medmindre  følgende udstyr  er

instal le re t:

(a) I en  flyvemaskine  med en maksimal

godkendt  passagersædekonfiguration på

flere end 19 passagerer  en  dør  mellem

passagerkabinen og cockpittet  med e t

ski lt med ' kun adgang for

besætningsmedlemmer ' og en

låseanordning,  som forhindrer , at

passagerer åbner  døren uden ti l ladelse

fra et  medlem af f lyvebesætningen,

(b) en anordning ti l  åbning af hver  af  de

døre, der adski l ler  en  passagerkabine fra

en anden kabine, som er  forsynet  med

nødudgange.  Åbningsanordningen skal

være lett i lgængelig,
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(c) Hvis  d et  er  nødv endig t at  gå gennem en

døråb ning el ler  e t for hæng,  som a dskil ler

pass ager ka bine n fr a a ndr e  omr åder,  for

at nå t i l  en  påbudt nødudgang fra  et

givet passa ge rsæde,  skal  døre n el ler

forhæn get  ha v e e n anordning,  som

fasth older de n/det  i  åbe n s ti l l ing,

(d) et s ki lt på hver  af de  indv e ndi ge  døre

eller ved side n af et  forhæng,  som giver

adga ng ti l  en passagernødudgang,

hv orp å det  a ngiv es, at  døre n/for hænget

skal  vær e fas tholdt  i  åbe n sti l l ing under

start  o g la nding,  og

(e) en  anordning,  som gør  det  muligt  for

et hvert  besætningsme dlem at låse

en h ve r dør  op , som normalt er

ti lgængelig for  passager er,  og  som kan

låses  af passa ge rer .

OPS 1.745

Førstehjælpskasser

(a) Luftfartsfor etage ndet  må ikk e operere

en flyv emaskine,  medmindre  den er

udstyr et  med let t i lgængelige

første hjælpskasser  i følge nde a ntal:

Antal passagersæder

installeret

Krævet antal

førstehjælpskass

er

0 ti l  99 1

100 ti l  199 2

200 ti l  299 3

300 el ler  der ov er 4

(b) Luftfartsfor etage ndet  sk al si kr e, at

første hj ælpskasser ne:

(1) reg elmæssigt inspicer es  for så vid t

muligt  a t fas tslå,  a t ind holdet  fortsa t  e r i

de n s ta nd, der kr æv es ti l  det  t i ls igtede

formål, og

(2) reg elmæssigt suppl eres  op i

overensstemmelse  med inst ruktionerne

på disses eti ke tte r, el ler  som forholdene

ti l lader .

OPS 1.755

Medicinsk nødudstyr

(a) Luftfartsforetagendet  må ikke operere

en flyvemaskine  med en maksimal  godkendt

passagerkonfigura tion  på flere  end 30 sæder ,

medmindre  f lyvemaskinen er  udstyret med

medicinsk nødudstyr,  hvis  e t givet  punkt af

den planlagte ru te  l igger  mere  end 60

minutters f lyvetid  (ved normal marchfart)  fra

en flyveplads,  hvor  der  kunne forventes  a t

være kvalif iceret lægehjælp ti l  rådighed.

(b) Luftfartø jschefen skal si kre , at  der

kun indgives  lægemidler  af  kval if icerede

læger, sygeple jerske el ler  t i lsvarende

kvalif iceret  personale.

(c) Betingelser for medbringelse

(1) Det medicinske nødudstyr  skal være

støv-  og fugttæt og skal medbringes

under sikkerhedsforanstaltninger,  om

muligt  i  cockpit te t, og

(2) luftfartsforetagendet  skal si kre, at  det

medicinske  nødudstyr:

(i) regelmæssigt inspiceres  for så vid t

muligt  a t fas tslå,  a t indholdet

fortsat  e r i  den stand,  der  k ræves

ti l  det t i ls igtede formål, og

(i i) regelmæssigt suppleres  op i

overensstemmelse  med

instruk tionerne  på  disses eti ket te r,

el ler som forholdene ti l lader.

OPS 1.760

Førstehjælpsilt

(a) Luftfartsforetagendet  må ikke operere

en trykreguleret  f lyvemaskine  ved højder over

25.000 ft , hvor der kræves  et

kabinebesætningsmedlem om bord ,

medmindre  f lyvemaskinen er  udstyret med en

forsyning af ufortyndet i lt  t i l  passagerer,  som
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af fysiolo gisk e årsager  må tte hav e behov for

i lt eft er try kfald i  k a binen. I ltmængden skal

bere gnes v ed hjælp af en gennemsnitl ig

ge n nems trømningsmængde på mi ndst 3  l iter

St an da rd  Temper atur e Pr essur e  Dry

(STPD)/mi nut/person,  som ti lføres  under  hele

flyv nin ge n  efter  tr ykfald  i ka bine n ved

ka bin e høj d er på ov er 8000 ft,  for  mindst 2%

af d e  b efordre de passager er  me n i in tet

t i l fælde fo r mi ndr e  e nd én  person.  Der  skal

være  et  t i lstr æk k eligt  a ntal dispenser enheder

men  i i nt et  t i l fælde  færr e  e nd to med en

anordning,  som sætter  kabinebesætningen i

sta nd  ti l  at a nv e nde  forsy ni ngen.

(b) Den mængde førs te hjælpsi lt,  der

kræv es v ed e n  bestemt  oper ation,  skal

best emmes på gr undla g af k abine try k hø jder

og fl yv nin g ens  vari ghe d i ov er enss te mmelse

med  d e  oper ationell e proce durer , der  er

fastsa t for  hv er oper ation og ru te.

(c) Iltu dstyr et,  hvor me d fly v emaskin en er

uds tyret , s kal  v ær e i s ta nd ti l  at  ge ne rere  en

masses trøm ti l  hv er  br uger  på  mindst  f ire l i ter

pr. min ut,  STPD.  De r ka n a nvendes

an ord nin g er t i l  at  sænk e str ømmen ti l  i kke

un d er to l iter pr.  minut , STPD, v ed en  given

højde.

OPS 1.770

Supplerende ilt – trykregulerede
flyvemaskiner

(se bi lag  1  t i l  OPS 1.770)

(a) Generelt

(1) Luftf artsfor etage ndet  må ikk e oper ere  en

try kreguler et  f ly v emaskine  ved

try k højder på  ove r 10.000 ft, me dmindre

der  er supple re nde  i ltudstyr t i l  rå dighed,

som er i s ta nd ti l  at  la gr e og afgi ve  den i

det te  punkt foreskr ev ne i ltt i l førsel.

(2) De n krævede mængde supplerende i lt

best emmes på gr undla g af

ka binetry k højden,  f lyv ningens  varighed

og d en a nta gelse, at  der  vi l  fo re komme

svigt  i  ka binet ry k ke t v ed de n hø jde el ler

på  d et  punk t af f ly v ninge n,  som e r mest

krit isk  ud  fra  sy nspunktet  om i ltbehov,

og at  f ly vemaskine n efte r de tte svigt  i

ov ere nsstemmelse  med de  i

f lyv eh å ndboge n a ngivne  nødprocedurer

vi l  st ige  ned ti l  en hø jde,  som er  sikker

for den rute,  der  skal f lyves, og  som

muliggør for tsa t si kker  f lyvning  og

landing.

(3) Efter svigt  i  kabinetr ykket skal

kabinetrykhøjden anses for  at være den

samme som flyvemaskinens trykhø jde,

medmindre  det  over for  Myndigheden

påvises , at et  muligt  svigt i  kabine- el ler

tryksystemet i kke  vi l  medføre , at

kabinetrykhøjden er l ig  med

flyvemaskinens hø jde  over  havets

overflade.  Den påviste  maksimale

kabinetrykhøjde kan under  disse

omstændigheder  anvendes som grun dlag

for bestemmelsen af i l tt i l førslen.

(b) Krav  ti l  i l tudstyr  og  i ltt i l førsel

(1) Flyvebesætningsmedlemmer

(i) Hvert  medlem af f lyvebesætningen,

som gør tjeneste  i cockpit te t, skal

t i l føres supplerende i lt i

overensstemmelse  med bilag  1.  Hvis

al le siddende personer  i

cockpi tsæder  t i l føres  i lt fra

flyvebesætningens

iltforsyningski lde, skal de  med

hensyn ti l  i l tt i l førsel bet ragtes som

flyvebesætningsmedlemmer,  der  gør

tjeneste i  cockpittet . Siddende

personer  i cockpitsæder,  som ikke

ti lføres i lt fra cockpitbesætningens

iltforsyningkilde, skal med hensyn

ti l  i l tt i l førsel betragtes som

passagerer.

(i i) Flyvebesætningsmedlemmer,  som

ikke er  omfattet af ovenstående

underpunkt (b)(1)(i), skal  med

hensyn ti l  i l tt i l førsel bet ragtes som

passagerer.

(i i i) Der skal  være placeret  i l tmasker,

som er inden for

flyvebesætningsmedlemmernes

umiddelbare  rækkevidde, når de

befinder sig på  deres anviste

tjenestestation.

(iv) Iltmasker t i l  brug for

flyvebesætningsmedlemmer  i

trykregulerede flyvemaskiner,  som
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ope rer er  over  25.000 ft , skal  være

en mask ety pe  ti l  ø je blikkel ig

anv endelse.

(2) Kabinebesætningsmedlemmer , yderl igere

besætningsmedlemmer  og passagerer

(i) Ka bine besætningsme dlemmer  og

passager er sk al t i l før es supplerende

ilt i  over e nsstemmelse me d bilag 1 ,

medmindre  nedenstående

underpunk t (v) f inder a nv e ndelse .

Ka bine besætningsme dlemmer , der

befor dr es ud  ov er de t kr ævede

mindste antal  af

ka bine besætningsme dlemmer , og

yderl iger e besætningsmedle mmer

skal  me d he nsy n ti l  i l tt i l førsel

bet ra gtes som passager er.

(i i) Fly vemaskiner,  der  e r ber e gnet  t i l

at operere  ved trykhø jder  på over

25.000 ft , skal  v ær e udsty re t med

ti lstræk k elige  r ese rv e udta g og

mask er  og/el ler  et t i lstrækkeligt

antal bære ba re  i lte nhe der med

mask er  t i l  brug for al le de kr ævede

ka bine besætningsme dlemmer .

Reser v eudtage ne  og/el le r de

bær bar e  i lte nhe der  skal  v ær e jævnt

fordelt  i  hele k abi ne n for at  sikre,

at der umiddelbart er  i l t  t i l  rå dighed

for hv ert  k rævet

ka bine besætningsme dlem uanset

medl emmets pla cering på  det

tidspunk t, hvor  k abi netrykket

svigter.

(i i i) Fly vemaskiner,  som er  ber e gnet  t i l

at operere  ved trykhø jder  på over

25.000 ft , skal  v ær e udsty re t med

en i ltdispe nsere nhe d,  som er

forbunde t med

iltforsyningsterminaler,  der  e r

umiddel bar t t i l  rå dighe d for hver

enk elt sidde nde pe rson, uanset  hvor

de n pågældende  sidder. Det

samle de  antal dispe nser e nhe der  og

udta g sk al ove rstige a ntal let  af

sæder me d mindst 10%.

Reser v ee nhe derne  sk al være  jævnt

fordelt  i  hele k abi ne n.

(iv) Fly vemaskiner,  som er  ber e gnet  t i l

at operere  ved trykhø jder  på over

25.000 ft , el ler  som,  når  de

opererer  ved el ler  under  25.000 ft ,

ikke inden for  4  minut ter  kan stige

sikkert  ned ti l  13.000 ft,  og  hvis

første  individuelle

luftdygtighedsbevis er udstedt  den

9. november 1998 el ler  derefte r,

skal  være udstyret  med automatisk

udfoldeligt  i l tudstyr,  som er

umiddelbar t t i l  rådighed for hver

enkelt person, uanset  hvor den

pågældende sidder.  Det samlede

antal dispenserenheder og udtag

skal  overs tige antal le t af sæder  med

mindst  10%. Reserveenhederne skal

være jævnt  fordelt  i  hele kabinen.

(v) De i bi la g  1  a nfør te  k rav t i l  i l tt i l førsel

for f lyvemaskiner,  som ikke  er

cer tif iceret  t i l  a t f lyve ved højder

over 25.000 ft, kan  nedsættes t i l

den samlede fl yvetid ved

kabinetrykhøjder på  mellem 10.000

ft og  13.000 ft  for al le  de krævede

kabinebesætningsmedlemmer  og for

mindst  10% af  passagererne,

såfremt flyvemaskinen på al le

punkter langs ru ten,  der  skal f lyves,

er i  stand ti l  inden for 4  minutter at

stige  sikkert  ned ti l  en

kabinetrykhøjde på  13.000 ft.

OPS 1.775

Supplerende ilt – ikke-trykregulerede
flyvemaskiner

(se bi lag  1.775 ti l  OPS

1.001)

(a) Generelt

(1) Luftfartsforetagendet  må ikke operere  en

ikke-trykreguleret  f lyvemaskine  ved

højder over  10.000 ft,  medmindre  der er

supplerende i ltuds ty r t i l  rådighed,  som er

i stand ti l  at  lagre  og afgive  den

foreskrevne i ltt i l førsel.

(2) Mængden af supplerende i lt  t i l  l ivets
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opret holdelse,  som k ræves  ti l  e n bes temt

ope ration,  skal  bestemmes på  gr undlag

af f ly ve hø jder  og fly v ninge ns  v arighed i

overe nsstemmelse  med de  oper ationelle

proc e dur er,  der  er fastsa t for  hver

ope ration  i d riftshåndboge n, og  med de

rut er,  der  sk al f ly v es,  samt med de  i

driftsh åndboge n a ngi vne nødproce durer.

(3) En flyv emaski ne,  som er be re gnet  t i l  at

ope rere  v e d tr y k højder på  ov er 10.000

ft, sk al v ære  udstyr et  med udstyr,  som

er i  stand ti l  at  la gr e og afgiv e den

kræv ede i ltt i l førsel.

(b) Krav  ti l  i l tt i l førsel

(1) Flyvebesætningsmedlemmer.  Hvert

medl em af f ly v ebesætninge n,  som gør

tje n este i  cockpittet , skal  t i l føres

sup pler e nde i lt  i  ov ere nsstemmelse  med

bilag  1.  Hvis al le  sidde nde  personer i

coc kpi tsæder  t i l føres  i lt fra

flyv eb esætninge ns i ltforsyningski lde,  skal

de  med he nsy n ti l  i l tt i l førsel  betr agtes

som fly ve besætningsmedl emmer,  der  gør

tje n este i  cockpittet .

(2) Kabinebesætningsmedlemmer , yderl igere

besætningsmedlemmer  og passagerer.

Ka bin ebesætningsme dlemmer  og

pass ager er sk al t i l før es i lt i

ov ere nsstemmelse  med bila g  1.

Ka bin ebesætningsme dlemmer , som

befordr es ud  ov er de t kr ævede

mindste antal  af

ka bin e besætningsme dlemmer , og

yd erl ig er e besætningsmedle mme r skal

med  he nsyn ti l  i l tt i l førsel  betr a gtes  som

pass ager er.

OPS 1.780

Besætningens åndedrætsværn

(a) Luftfartsfor etage ndet  må ikk e operere

en  try kreg uler et  f ly ve maskine  el ler  efte r den

1. apri l  2000 e n i kk e-t ry kr egulere t

flyv emas kin e  me d e n ma ksimal  certif icere t

startmass e på  ov er 5700 kg  el ler med en

maksimal godk e ndt  passager konfigura tion  på

flere e nd  1 9 sæder,  me dmindr e:

(1) flyvemaskinen har udstyr t i l  a t beskytte

øjne,  næse og mund på  hvert

f lyvebesætningsmedlem,  som gør

tjeneste i  cockpittet , og ti l  a t t i l føre i lt i

en  periode  på  ikke under 15  minutter.

Ti lførslen  ti l  åndedrætsværnet

(Protecti ve Breathing  Equipment) (PBE)

kan leveres  af  den supplerende i lt, som

kræves i  OPS 1.770(b)(1) el ler  OPS

1.775(b)(1).  Endvidere  skal der, når

flyvebesætningen består  af mere  end én

person,  og der i kke  medføres et

kabinebesætningsmedlem, medføres

transportabelt PBE ti l  beskyttelse  af ét

f lyvebesætningsmedlems øjne, næse og

mund og ti l  forsyning af indåndingsluft  i

en  periode  på  ikke under 15  minutter,  og

(2) flyvemaskinen har t i lstrækkeligt  bærbar t

PBE ti l  at beskyt te  al l e de  krævede

kabinebesætningsmedlemmers  ø jne,

næse og mund og ti l  at l evere

indåndingsluft  i  en periode på  ikke under

15 minutter.

(b) PBE,  der  e r beregnet  t i l  brug for

flyvebesætningen, skal være praktisk  placeret

i cockpittet  og  være lett i lgængeligt  for

omgående anvendelse af hver t af de  krævede

flyvebesætningsmedlemmer  på deres  anviste

tjenestestationer .

(c) PBE,  der  e r beregnet  t i l  brug af

kabinebesætningen,  skal være ins tal le ret  ved

siden af hver t af de  krævede

kabinebesætningsmedlemmers

tjenestestation.

(d) Der skal  forefindes et  yderl igere ,

lett i lgængelig t bærbart PBE, som skal  være

placeret  ved el ler  i  t i lknytning ti l  de i  OPS

1.790(c) og  (d) krævede manuelle i ldslukkere,

dog skal PBE’e t, hvis i ldslukkeren befinder sig

inde i et  las trum, anbringes  udenfor  men ved

siden af indgangen ti l  det  pågældende

lastrum.

(e) PBE må, når det er i  brug, i kke

forhindre den kommunikation,  der  er

foreskrevet i  OPS 1.685, OPS 1.690, OPS

1.810 og OPS 1.850.

OPS 1.790

Manuelle ildslukkere
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Luftf artsfor etage ndet  må ikk e oper ere  en

flyv emas kin e,  medmindr e  der  forefindes

man u elle  i ldslukk er e t i l  br ug i besætni ngs-  og

pass ag erkabiner  sa mt,  hvis de tte er  rel evant,

i lastrum o g  pantryer i  ov er enss te mmelse med

følge nd e:

(a) Arte n og mængden af sluk ningsmidlet

skal  vær e egnet  t i l  de  forme r for  brand,

som ka n forv e ntes at  fore komme  i den

ka bin e  el ler  de t r um,  hvor i ldsl uk keren

efter  he nsig te n  sk al a nv e ndes,  og  skal

med  he nsyn ti l  pe rsonal ek abiner

minimer e risikoen for  konce ntr ation  af

gift ige  luftarter,

(b) der  skal  v ære  mindst  én  manuel

i ldslukk er, som i nde holder  halon 1211
(bromchlor dif luormetha n,  C BrC IF 2)  el ler

t i lsvare nde som sl uk ningsmiddel, pr ak tisk

plac eret  i  cockpit te t t i l  br ug for

flyv eb esætninge n,

(c) der  skal  v ære  mindst  en  manuel

i ldslukk er pla cer et  i  el ler  være

lett i lgængelig  for  br ug fr a hv er t pantry,

som ik k e er  pl acere t på

ho ve dpassager dækk et ,

(d) der  s kal  v ære  mi ndst  en  le tt i lgængelig

man u el i ldsl uk k er t i l  rå dighed ti l  brug i

hver  kl asse A  el l er klasse B  last - el ler

ba ga g erum og i  hv er klasse  E las trum,

hvorti l  besætningsme dle mmer ne har

ad ga n g under f l yv ningen, og

(e) mindst  ne denstå ende a ntal  m a nuelle

i ldslukk ere  skal  v ær e pra ktisk pla cere t i

pass ag er ka bine n/- ka biner ne:

Maksimal godkendt

passagersædekonfi

guration

Antal ildslukkere

7 ti l  30 1

31 ti l  60 2

61 ti l  200 3

201 ti l  300 4

301 ti l  400 5

401 ti l  500 6

501 ti l  600 7

601 el ler  derover 8

Hvis  der  kræves  to  el ler f le re  i ldslukkere,

skal  disse være jævnt  fordelt  i

passagerkabinen.

(f) Mindst  én  af de krævede i ldslukkere,  som

er placeret  i  passagerkabinen i en

flyvemaskine  med en maksimal  godkendt

passagerkonfigura tion  på mindst 31  og

ikke over  60  sæder, og  mindst  to  af  de

i ldslukkere , der  er placere t i

passagerkabinen i  en  f lyvemaskine med

en maksimal go dkendt

passagerkonfigura tion  på 61 el le r f lere

sæder,  skal indeholde Halon  1211
(bromchlordif luormethan,  CBrCIF 2)  el ler

t i lsvarende som slukningsmiddel.

OPS 1.795

Nedstyrtningsøkser og koben

(a) Luftfartsforetagendet  må ikke operere

en flyvemaskine  med en maksimal  certif icere t

startmasse på  over 5700 kg  el ler med en

maksimal godkendt  passagerkonfigura tion  på

flere end 9  sæder, medmindre f lyvemaskinen

er udstyre t med mindst  en  nedstyrtningsøkse

eller et  koben,  som er  placeret i  cockpit tet .

Hvis  den maksimale  godkendte

passagerkonfigura tion  er f le re  end 200 sæder ,

skal  der  medføres en yderl igere

nedstyrtningsøkse el ler  e t yderl igere koben,

som skal være placeret  i  el ler i  nærheden af

det  bageste  pantryområde.

(b) Nedstyrtningsøkser  og koben,  som er

placeret  i  passagerkabinen,  må ikke være

synlige  for passagerer.

OPS 1.800

Markering af brudpunkter

Såfremt  der  på fl yvemaskinens  fuselage  findes

specif icerede områder,  som er egnede ti l  a t

bl ive  gennembrudt af redningsmandskab,  skal

luftfartsforetagendet  sikre,  a t sådanne
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områ der  er mar k ere t som vist nedenfor.

Ma rk eri ng er ne  skal v ære  røde  el ler  gule,  og

de  sk al om nødv e ndi gt ha ve  e t hvidt  omrids

som ko ntrast t i l  baggr unden. Hvis  afstanden

mellem h jør nemar k eringerne  er  på  me r e  end 2

met er,  skal de r indsættes mellemliggende

linje r på  9  cm x  3  cm, så der i kk e  er  mer e end

2 met er mellem ti lgr ænse nde  mar k eringer.

OPS 1.805

Midler til nødevakuering

(a) Luftfartsfor etage ndet  må ikk e operere

en  flyv emaskine,  hvor passager nødudga ngens

dørtri n:

(1) er mer e e nd 1,83 me ter  (6  fod)  over

jord e n,  når  f lyv emaskinen står  på jorden

med  la ndingss tel l et sænk et,  el ler

(2) vi l le vær e  me re  e nd 1,83 meter (6 fod)

ov er jor de n,  ef ter  a t et  el l er f le re  af

lan dingsstel lets  ben er br udt sammen

eller i k ke  har  sænke t sig, og  for hvi lken

der  første gang er  a nsøgt  om

type ce rtif ika t de n 1.  a pri l  2000 el ler

dereft er,

medmi nd re  f ly vemaskine n er  udstyr et med

uds tyr  el ler a nor dni nger,  som e r t i l  rå dighed

ve d h ver udgang,  hvor  underpunk t (1)  el ler

(2) f ind er  a nve ndelse, og  som sætter

pass ag erer og  besætni ng i s ta nd ti l  at  nå

jord e n si kker t i  e n nødsituation.

(b) Dette udsty r el ler  disse anordninger

skal  ik ke  f indes  ve d udga nge ov er  vi ngen,

hvis  d et  specif icer ede s te d på

flyv emas kin e konstr uktione n,  hvor f lugtve jen

slutt er,  er  mindr e e nd 1,83 me ter  (6  fod)  fra

jorden,  når  f lyvemaskinen står  på jorden med

landingsstel let  sænket  og klapperne i s tar t-

el ler l andingsposit ion, afhængigt af, hvi lken

klapposit ion  der  er  længst over jorden.

(c) I f lyvemaskiner , for  hvi l ke  der  kræves

en særski lt  nødudgang ti l  f l yvebesætningen,

og:

(1) for hvi lke nødudgangens  laves t e  punkt er

mere end 1,83 meter  (6 fod) over  jo rden,

når  landingsstel let  er  sænket, el ler

(2) for hvi lke der førs te  gang er ansøgt om

typecertif ika t den 1.  apri l  2000 el ler

derefter,  og  hvor nødudgangen vi l le

være mere  end 1 ,83 meter (6  fod)  over

jorden,  efter  at  et el ler  f lere af

landingsstel lets  ben er brudt sammen

eller i kke  har  sænket sig,

skal  der  være en  anordning,  som bistår

al le medlemmer  af  f lyvebesætning en med

at nå jorden sikkert i  en  nødsituation .

OPS 1.810

Megafoner

(a) Luftfartsforetagendet  må ikke operere

en flyvemaskine  med en maksimal  godkendt

passagerkonfigura tion  på flere  end 60 sæder ,

som befordrer en el ler  f lere passagerer,

medmindre  den er  udstyret med bærbare

bat teridrevne megafoner, som er

lett i lgængelige  t i l  b rug for

besætningsmedlemmerne under  en

nødevakuering, i  følgende forhold:

(1) for hvert  passagerdæk:

Passagersædekonfi

guration

Antal krævede

megafoner

61 ti l  99 1

100 el ler  derover 2

(3) for f lyvemaskiner med mere end et

passagerdæk kræves  der  i al l e t i l fælde,

når  den samlede passagerkonfiguration

er på flere  end 60 sæder,  mindst  1

megafon.
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OPS 1.815

Nødbelysning

(a) Luftfartsfor etage ndet  må ikk e operere

en  p ass ag erfly v emaskine  med e n ma ksimal

god ken dt  passager konfigur ation  på fler e  end

9 sæd er, me dmindr e f ly v emaski ne n er

uds tyret  med e t nødbelysningssystem med

uaf hængi g s trømforsy ning, som k an let te

eva ku eri ng e n af f ly v emaskinen.

Nød bel ys ningssys temet  sk al:

(1) for f ly vemaskiner me d e n ma ksimal

god k en dt  passager konfigur ation  på flere

en d 19  sæder  omfatte:

(i) ki lde r t i l  almindelig ka bine bel ysning ,

(i i) indve ndig belysning i  omr åder  med

nødudga nge i  gulv nive a u og

(i i i) oplys te  nødudgangsmark eri nger  og

lokalise ringsski lte.

(iv) For f l yv emaski ner, fo r hvi lke

ansøgninge n om typecertif ik at  el l er

t i lsvar e nde er  indse ndt i nde n den 1.

maj  1972,  og v ed fly vning  om

na tten  skal nødbel ysningssystemet

omfatte udv e ndig nødbelysning  ved

alle udgange ov er vinger ne  og ved

udga nge , hvor der kræves

hjælpemidle r t i l  nedstigning.

(v) For f l yv emaskiner, fo r hvi lke

ansøgninge n om typecertif ik at  el l er

t i lsvar e nde er  indse ndt den 1.  maj

1972 el l er derefter,  og v ed flyvning

om nat te n  skal

nødbelysningssysteme t omfatte

udv endig  nødbel ysning v ed al le

passager nødudga nge.

(vi) For f l yv emaski ner, fo r hvi lke

ty pe ce rtif ika te t første  ga ng er

udste dt  den 1 . ja nuar  1958 el ler

der efter,  skal

nødbelysningssysteme t omfatte  et

gul vmonter et system ti l  mar kering

af nødfl ugtv eje i  passager ka binen/-

kabinerne.

(2) for f lyvemaskiner med en maksimal

godkendt  passagerkonfiguration  på 19

eller færre sæder,  som er  certif iceret i

overensstemmelse  med JAR–25 el ler  de

gældende krav t i l  f l yvemaskiner i

ka tegorien  normalflyvning,

hjælpeluftfa rtø jsflyvning,  kunstfl yvning

og regionalf lyvning , omfatte:

(i) ki lder t i l  almindelig kabinebelysning ,

(i i) indvendig belysning i

nødudgangsområder og

(i i i) oplys te  nødudgangsmarkeringer  og

lokaliseringsski lte.

(3) for f lyvemaskiner med en maksimal

godkendt  passagerkonfiguration  på 19

eller færre sæder,  som ikke  er

cer tif iceret  i  overensstemmelse  med

JAR–25 el ler  de  gældende krav  t i l

f lyvemaskiner  i ka tegorien

normalflyvning,  hjælpeluftfar tøjsfl yvning,

kunstfl yvning  og regionalf lyvning,

omfatte ki lder  t i l  almindelig

kabinebelysning .

(b) Efter den 1.  apri l  1998 må

luftfartsforetagendet  ikke om natten  operere

en passagerflyvemaskine  med en maksimal

godkendt  passagerkonfiguration  på 9 el ler

færre  sæder , medmindre  den er  udstyret  med

en ki lde  t i l  almindelig  kabinebelysning,  der

letter evakueringen af f l yvemaskinen.

Sys temet  kan omfat te  loftsbelysning  el ler

andre belysningski lder,  som allerede er

monteret  på f lyvemaskinen,  og som er i  stand

ti l  at  forbl i ve  operative , efte r at

f lyvemaskinens batteri er  koble t fra.

OPS 1.820

Automatisk nødradiosender (Emergency
Locator Transmitter)

(a) Luftfartsforetagendet  må ikke operere

en flyvemaskine,  medmindre  den er udstyre t

med en automatisk  nødradiosender

(Emergency Locator  Transmitter (ELT)),  der

er fastgjor t på  f lyvemaskinen på  en  sådan
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måd e,  a t der  er ma ksimal  sa ndsy nlighe d for ,

at EL T'e n  i t i l fælde af nedstyr tni ng  se nder et

det e kt erb ar t signal, og minimal mulighe d for,

at E LT'e n  se nder  på  al le  andr e t idspunk ter .

(b) Luftfartsfor etage ndet  sk al si kr e, at

ELT' e n er  i  stand ti l  a t sende på de

nødfre kv e nser, som for eskriv es  i I CAO, bi lag

10.

OPS 1.825

Redningsveste

(a) Landflyvemaskiner.

Luftf artsfor etage ndet  må ikk e oper ere  en

lan dflyvemaskine:

(1) ve d fl yvning  over  vand og i  en  afstand af

mere end 50 sømil fr a k ysten  el l er

(2) ve d s tar t el ler  la nding  på  e n  flyv e plads,

hvor s tar t- el ler  indfly v ningsbanen er

plac ere t  på en sådan måde over vand, at

der  i t i l fælde  af et  uheld  vi l le være

san ds ynlighed for nødla nding på  v a ndet ,

medmi nd re  f ly vemaskine n er  udstyr et med

red ni ngs veste , som er forsy net med

overle v elseslokalise ringslys,  t i l  hv er  person

om bord . Hv er  rednings vest  skal  v ære anbragt

i e n posit io n, som er  let t i lgængelig  fra  den

pers ons  sæde  el ler  kø je, t i l  hv em v esten  er

bere gnet.  Redningsveste  t i l  børn  kan ers ta ttes

af an dre godk e ndte  f lyde anordninger, som er

uds tyret  med overl e velseslok aliseri ngsl ys.

(b) Vandflyvemaskiner  og

amfibieflyvemaskiner .  L uftfartsfor eta gendet

må i kk e  oper er e e n v andfly vemaskine el ler  en

amfibiefly v emaski ne  på  v a nd,  medmindre

flyv emas kin e n er  udstyr et  me d re dningsveste,

der  er forsy ne t med

overle v elseslokalise ringslys,  t i l  hv er  person

om bord . Hver  rednings vest  skal  v ære anbragt

i e n posit io n, som er  let t i lgængelig  fra  den

pers ons  sæde  el ler  kø je, t i l  hv em v esten  er

bere gnet.  Redningsveste  t i l  børn  kan ers ta ttes

af an dre godk e ndte  f lyde anordninger, som er

uds tyret  med overl e velseslok aliseri ngsl ys.

OPS 1.830

Redningsflåder og overlevelses-ELT'er ti l
længere flyvninger over vand

(a) På  flyvninger  over  vand må

luftfartsforetagendet  ikke operere  en

flyvemaskine  i en  afstand fra  land, som er

egnet t i l  nødlanding,  og  som er større  end

svarende ti l:

(1) 120 minutter  ved marchfart  el ler  400

sømil, afhængigt af,  hvi lken afstand der

er kor tes t, for  f lyvemaskiner , som er i

stand ti l  at for tsætte  f lyvningen ti l  en

flyveplads,  hvor de  krit iske motorer

svigter  på et  give t punkt  langs  ruten

eller de planlagte omdirigeringer,  el le r

(2) 30 minutter ved marchfar t el ler  100

sømil, afhængigt af,  hvi lken afstand der

er kor tes t, for  al le andre  f lyvemaskiner,

medmindre  der  medføres det i

nedenstående underpunkt  (b) og  (c)

angivne udstyr.

(b) Tilstrækkelige redningsflåder t i l  al le

ombordværende. Medmindre  der  forefindes

eks tra  redningsflåder  med ti lstrækkelig

kapacitet,  skal den opdrifts-  og

siddepladskapacitet,  der  l igger ud over

redningsflådernes nominelle kapacitet,  kunne

rumme alle  ombordværende på  flyvemaskinen

i t i l fælde  af  tab  af en redningsflåde med den

største nominelle  kapacitet.  Redningsflåderne

skal  være udstyret  med:

(1) et overlevelseslokaliseringslys  og

(2) redningsudstyr , inklusive de midler  t i l

opretholdelse  af  l ive t, som egner  sig for

den fl yvning,  der  skal udføres , og

(c) mindst  to

overlevelsesnødradiosendere  (ELT (S)), som

er i  stand ti l  at  sende på  de  nødfrekvenser,

der  foreskrives i ICAO,  bi lag 10,  bind V,

kapitel 2 .

OPS 1.835

Overlevelsesudstyr

Luftfartsforetagendet  må ikke operere  en

flyvemaskine  over  områder , i  hvi lke

eftersøgning og redning vi l le  være særlig

vanskelig , medmindre  f lyvemaskinen er
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uds tyret  med følgende:

(a) Sig naleringsudstyr,  som ka n fr embringe

de  p yrote k nisk e nødsignaler,  der  er

bes krev et  i  ICA O, bi la g 2,

(b) mindst  én  EL T (S),  som er  i sta nd ti l  at

sen d e på  de  nødfr ek v enser,  der

foreskriv es i  ICA O,  bi la g  10,  bind V,

kapitel 2,  og

(c) yd erl ig er e ov erle v elsesudstyr  t i l  den

rut e,  der sk al f ly v es, under  he nsyn ti l

an tal le t af personer  om bor d,

dog  er de t i kk e  nødve ndigt  a t me dføre  det  i

un d erp u nkt (c) angiv ne udstyr, hvis

flyv emas kin e n e nten:

(1) forbl iver i nde n for  e n  afsta nd fra  e t

områ de , hv or eftersøgning og r e dning

ikk e er  speci elt v ansk elig,  sv ar ende ti l:

( i) 120 minutter  v e d marchfart  med én

motor  ude  af drift for

flyv emaskiner , som er i  sta nd ti l  at

fortsætte  f lyv ninge n ti l  en

flyv epla ds,  hvor de(n) krit iske

motor(er) svigter  på et  gi v et punkt

langs r ute n el ler  de pla nlagte

omdirigeringer, el ler

(i i) 30 mi nutter v ed marchfar t for  al l e

andr e f ly v emaskine r

el ler

(4) for f lyvemaskiner,  som er  certif iceret t i l

JAR-2 5 el ler  t i lsv ar ende, e n afstand,  som

ikk e er  længer e e nd de n afsta nd, der

svarer  t i l  90 mi nutter v ed marchfar t fra

et område,  som er  e gne t t i l  udførelse af

en  nødl anding.

OPS 1.840

Vandflyvemaskiner og
amfibieflyvemaskiner - diverse udstyr

(a) Luftfartsfor etage ndet  må ikk e operere

en  va ndflyv emaskine el ler  en

amfibiefly v emaski ne  på  v a ndet,  medmindre

de n er  udstyr et  me d:

(1) et drivanker  og andet  udstyr,  som er

nødvendig t for  a t lette fortø jning,

forankring  el ler manøvrering af

flyvemaskinen på vandet, og  som er

relevant for  f lyvemaskinens størrelse,

vægt  og bet jeningsegenskaber , og

(2) udstyr  t i l  frembringelse af de  lydsignaler,

som foreskrives i de internationale

søvejsregler,  hvor dette er relevant.
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Bilag  1.770 ti l  OPS 1.001

Ilt - mindstekrav til supplerende ilt for trykregulerede flyvemaskiner under og efter
hurt ig nedst igning (emergency descent) (note 1)

Tabel 1

(a) (b)

FORSYNING TIL: VARIGHED OG KABINETRYKHØJDE

1 Alle p erso ner i
coc kpi tsæder , som
gør tj e nes te  i
coc kpi tte t

De n saml ede  flyv etid, når kabinetrykhø jden overstiger  13 000 ft, og  den samlede
flyv etid,  når  ka binetrykhøjden overs tiger 10 000 ft  men ikke  overstiger  13  000 ft,
efter  de  første 30  minutter  ved disse  højder , men i intet  t i l fælde mindre  end:

(i) 30 mi nutter for  f lyvemaskiner,  der  er certif iceret  t i l  f lyvning i  hø jder , som
ikk e ov ersti ger  25.000 ft  (note 2)

(i i) 2 t imer for  f lyvemaskiner,  der  er certif iceret  t i l  f lyvning i hø jder , som
ov erstiger  25.000 ft  (note  3).

2. Alle kræve d e
ka bin e bes ætningsm
edl emmer

De n saml ede  flyv etid, når kabinetrykhø jden overstiger  13.000 ft,  men ikke under
30 mi nutter (note  2),  og  den samlede flyvetid , når kabinet rykhøjden er s tørre end
10.000 ft , me n i kke  overs tiger 13.000 ft, efter de første  30  minut ter  ved disse
højder.

3. 100 % af
pass ag ererne  (note
5)

De n saml ede  flyv etid, når kabinetrykhø jden overstiger  15 000 ft, men i  intet
t i l fælde under  10  minut ter (note 4).

4. 30% af
pass ag ererne  (note
5)

De n saml ede  flyv etid, når kabinetrykhø jden overstiger  14 000 ft, men ikke
ov erstiger  15  000 ft

5. 10% af
pass ag ererne  (note
5)

De n saml ede  flyv etid, når kabinetrykhø jden overstiger  10.000 ft,  men ikke
ov erstiger  14.000 ft,  efter  de  første 30 minutter ved disse  hø jder.

Not e 1: De n  a nve ndte t i l førsel skal  ta ge hensyn ti l  kabinetrykhø jden og nedstigningsprofi len  for
de  pågælde nde r uter.

Not e 2: De n  k ræve de mi ndsteti lførsel er den mængde i lt,  som er  nødvendig  for  en  konstant

ne dstigni ngshastighe d fra  f lyv emaskinens  maksimale  certif icerede operationelle  højde  ti l
10.000 ft  på  10 minut ter  efterfulgt  af 20  minutter ved 10.000 ft.

Not e 3: De n  k ræve de mi ndsteti lførsel er den mængde i lt,  som er  nødvendig  for  en  konstant

ne dstigni ngshastighe d fra  f lyv emaskinens  maksimale  certif icerede operationelle  højde  ti l

10.000 ft  på  10 minut ter  efterfulgt  af 110 minutter ved 10.000 ft . I l te n ,  som foreskrives  i
OP S 1.780(a)(1), ka n  medr egnes v ed bestemmelse  af  den krævede ti lførsel.

Not e 4: De n  k ræve de mi ndsteti lførsel er den mængde i lt,  som er  nødvendig  for  en  konstant

ne dstigni ngshastighe d fra  f lyv emaskines maksimale cer tif icerede operationelle hø jde ti l
15.00 0 ft .

Not e 5: 'Passager er'  betyder  med he nbli k på  denne tabel passagerer,  som faktisk  medføres,  og
omfatter  spædbør n.
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Bilag  1  t i l  OPS 1.775

Supplerende ilt til ikke-trykregulerede flyvemaskiner

Tabel 1

(a) (b)

FORSYNING TIL: VARIGHED OG TRYKHØJDE

1. Alle p erso n er i
coc kpi tsæder , som gør
tje n est e i  co ckpittet

De n saml ede  flyv etid ved trykhø jder  over 10 000 ft.

2. Alle kræve d e
ka bin e bes æt ningsme dl
emmer

De n saml ede  flyv etid ved trykhø jder  over 13.000 ft og for  enhver periode, som
ov erstiger  30  minut ter  ved trykhø jder  over  10.000 ft,  men som ikke overstiger
13.000 ft .

3. 100 % af  p assa gere rne
(se not e)

Hel e f ly v etide n v ed trykhøjder  over 13.000 ft.

4. 10% af   passa ger er ne
(se not e)

De n saml ede  flyv etid efter 30 minutter  ved t rykhøjder, som er  større  end
10.000 ft , me n som ikke overstiger 13.000 ft .

Not e: 'Pass ag er er'  betyder  med he nbli k på  denne tabel passagerer,  der  rent  faktisk medføres , og
inkl ud er er spædbørn  under 2 år.
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SUBPA RT L

KOMMUNIKATIONS- OG

NAVIGATIONSUDSTYR

OPS 1.845

Generel indledning

(a) Luftfartsfor etage ndet  sk al si kr e, at  en

flyv nin g i kk e  påbegy ndes,  medmindr e  det

kommu nikations- og  na vigationsudstyr,  som

kræv es i  h enhold t i l  de nne Subpart:

(1) er godk e ndt og instal ler et  i

ov ere nsstemmelse  med de  gældende

kra v,  her under

minimumspræsta tionsnorme n og de

ope rationelle kr a v og

luftd ygtighe dsk ra v ene,

(2) er i nstal ler et på e n måde,  så  svigt  i  en

given  enk elte nhe d,  som kr æves  ti l  enten

kommunik ation el ler  na vigation el ler

be gg e,  ik k e r esulter er  i  svigt  i  e n anden

en h ed , som kræv es ti l  kommuni kations-

el ler  navigati onsfor mål,

(3) er i  oper ati v sta nd ti l  de n form for

ope ration,  som udfør es,  dog bor tset  fra

best emmelse rne  i MEL  (se  henvisning  i

OP S 1.030),  og

(4) er a nbragt på  en  sådan måde,  a t

uds tyret , hvis det  skal a nv e ndes  af  et

medl em af f ly v ebesætningen fra den

på gæld e ndes  sta tion  under f ly v ningen,  er

let at  bet je ne fr a d enne station.  Hvis et

og s amme udstyr sk al bet jenes af mere

en d ét  medl em af f ly v ebesætninge n,  skal

det  ins tal l eres , så de t umiddelba rt kan

bet j en es  fra  e n  give n s ta tion,  hv orfr a  det

bl ive r nødv e ndig t at  bet je ne udstyre t.

(b) Minimumspræstationsnormer ne  for

kommu nikations- og  na vigationsudstyr  er  de

normer,  som foreskri ves  i JTSO (Join t

Te ch nic al Sta ndard  Orders)  som a nført  i  JAR-

TS O,  medmi ndr e  a ndre  pr æstationsnormer er

foresk re v et i  oper ations-  el le r

luftd yg h edsnormer ne. Kommunik ations-  og

na vig atio nsudstyr,  som opfylder  andre

ko nstruk tions- og  pr æstationsspecif ik ationer

en d JTSO på  datoe n for  ge nnemfør elsen  af

OPS,  kan forbl ive i  drift  el ler  bl ive  ins tal le re t,

medmindre  denne Subpart  foreskriver

yderl igere krav . Kommunikations- og

navigationsudstyr,  som allerede er  godkendt,

skal  ikke  overholde en revidere t JTSO el ler en

revidere t specif ika tion  udover JTSO,

medmindre  der  foreskrives  et krav med

ti lbagevirkende kraft.

OPS 1.850

Radioudstyr

(a) Luftfartsforetagendet  må ikke operere

en flyvemaskine,  medmindre  f lyvemaskinen er

udstyret  med den krævede radio t i l  den type

operation,  der  skal udføres .

(b) Hvor der kræves to uafhængige

(særski lte og komple tte) radiosystemer i

medfør  af denne Subpart,  skal  hvert  sys tem

have et  uafhængigt antenneanlæg, dog

kræves der kun én  antenne i t i l fælde,  hvor

der  anvendes en  trådløs antenne med fast

underlag el ler  andre  t i lsvarende driftssikre

antenneanlæg.

(c) R adiokommunikations udstyret, s om

kræves f or at overholde ovenstående punkt

(a), skal ogs å mul iggøre kommunikation på

den aeronautis ke nødf rekvens 121,5 MHz.

OPS 1.855

Audio Selector Panel

Luftfartsforetagendet  må ikke operere  en

flyvemaskine  i henhold  t i l  IFR,  medmindre

flyvemaskinen er  udstyret  med et  Audio

Selec tor Panel, som er  t i lgængelig t for  hvert

krævet  f lyvebesætningsmedlem.

OPS 1.860

Radioudstyr til operationer i henhold til
VFR på ruter, som flyves med reference

til visuelle landmærker

Luftfartsforetagendet  må ikke operere  en

flyvemaskine  i henhold  t i l  VFR på  ruter, som

kan flyves  med reference  ti l  visuelle

landmærker,  medmindre f l yvemaskinen er

udstyret  med det  radioudstyr
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(kommuni kations- og  SSR-tr a nsponde rudstyr),

som er nødv e ndigt under  normale

ope ratio n elle forhold for  at opfylde følgende

kra v:

(a) kommunik ation med ve dkommende

jords ta tioner,

(b) kommunik ation med ve dkomme nde ATC-

faci l i teter  fra  e thv ert  punk t i  kontr ol leret

luftrum, inde n for  hvi lk et  der  pl anl ægges

flyv ninger ,

(c) modt agelse  af ve jroplysninge r og

(d) bes v arelse af SSR -forespør gsler  som

kræv et  for de n ru te , der  f ly v es.

OPS 1.865

Kommunikations- og navigationsudstyr
til operationer i henhold til IFR eller i

henhold til VFR på ruter , som ikke flyves
med reference til visuelle landmærker

(a) Luftfartsfor etage ndet  må ikk e operere

en  fly v emaskine  i he nhold  t i l  IF R el ler  i

he n hold  t i l  V FR på  r ute r, som i kk e  k a n flyves

med  refer e nce ti l  visuell e la ndmærker,

medmi nd re  f ly vemaskine n er  udstyr et med

kommu nikations- og  na vigationsudstyr  i

overe nsst emmelse  med de  kr a v, der s ti l les af

lufttrafi kt j eneste r i  oper ationsomr ådet/-

områ dern e.

(b) Radioudstyr . Luftfartsfor etagendet

skal  sikre,  a t r adioudstyre t som mi nimum

omfatt er:

(1) To uafhængige

radio kommunik ationssystemer , som er

nød ve ndige  under  normale  oper ationelle

forhold  for at  kommunik ere  med

ve d kommende jor dstation  fr a ethvert

pu n kt på r ute n, her under omdirigeri nger,

(2) SS R- tra nsponder udstyr  som kræve t for

de n ru te,  der  f ly ves .

(c) Navigationsudstyr.

Luftf artsfor etage ndet  sk al si kr e, at

na vig atio nsudstyr et

(1) som minimum omfa tter:

(i) et VOR-modtagesystem,  e t ADF-

system,  e t  DME,

(i i) et ILS  el ler MLS, hvor  der  kræves

ILS el ler  MLS ti l

indflyvningsnavigationsformål,

(i i i) et markerfyrmodtagesystem (Marker

Beacon) , hvor der kræves  e t

markerfyr  t i l

indflyvningsnavigationsformål,

(iv) et områdenavigationssys tem, når

der  kræves områdenavigation  for

den ru te,  der  f lyves ,

(v) et yderl igere  DME-system på enhver

rute el ler  dele  heraf,  hvor

navigationen udelukkende bygger på

DME-signaler,

(vi) et yderl igere  VOR-modtagesystem

på enhver  rute el ler  dele  heraf, hvor

navigationen udelukkende bygger på

VOR-signaler,

(vi i) et ADF-system på enhver rute  el ler

dele heraf,  hvor navigationen

udelukkende bygger  på NDB-

signaler,  el ler

(2) er i  overensstemmelse  med den krævede

navigationspræstationstype  (Required

Navigation Performance (RNP)  Type)  t i l

operation  i det  pågældende luftrum.

(d) Luftfartsforetagendet  kan operere  en

flyvemaskine,  som ikke er  udstyret med det

navigationsudstyr,  der  er angive t i

ovenstående underpunkt  (a)(5)  og/el ler

(a)(6), forudsat  at f l yvemaskinen er udstyret

med alternativ t uds ty r, som er  godkendt af

Myndigheden for  den rute,  som flyves.  Det

alternative  udstyrs  pålidel ighed og

nøjagtighed skal t i l lade sikker  navigation på

den planlagte ru te.

OPS 1.870

Yderligere navigationsudstyr ti l
operat ioner i MNPS-luftrum
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(a) Luftfartsfor etage ndet  må ikk e operere

en  flyv emaskine  i MNPS-l uftr um,  me dmindre

flyv emas kin e n er  udstyr et  med

na vig atio nsudstyr,  der  er i  ov er e nsstemmelse

med

minimums navi gationspræstationsspe cif ika tion

erne,  som for eskriv es i ICAO dok.  7030 i  form

af regio n ale suppl ere nde  proce dur er  (R e gional

Su ppl emen tar y  Pr ocedur es).

(b) Navigationsudstyr et,  som kr æves  i

det te  pu n kt,  sk al være  synlig t og br ugba rt fo r

hver  pi lot , som sidde r på  sin  t je nestesta tion .

(c) En fly v emaskine  sk al v ed  ubegr ænset

ope ratio n  i MNPS-luftr um v ære  udstyr et  med

to uafhængige

lan gdist an cena vigationssys temer  (Long Range

Na vig atio n Syste m (L RNS)).

(d) En fly v emaski ne  sk al v ed  oper ation  i

MN PS -luftrum la ngs  særlige  ru ter , der er

anmeld t, v ære  udstyr et  med é t

lan gdist an cena vigationssys tem (L RNS),

medmi nd re  a nde t er a ngive t.

OPS 1.872

Udstyr til operat ion i defineret luftrum
med reducerede vertikale

separationsminima (Reduced Vertical
Separation Minima (RVSM))

(se også  OPS 1.241)

(a) Luftfartsfor etage ndet  sk al si kr e, at

f lyv emas kin er , som oper er es i  RVSM-l uftrum,

er u dst yre t me d:

(1) to uaf hængige  højdev arsl ingssystemer ,

(2) et hø jde va rsl ingssystem,

(3) et a utomatisk hø jdestyri ngssystem og

(4) en  sek undær

overvågningsradar transponder (SSR-

tra nsponde r) med et

høj d era pporteringssystem, der kan

ti lkobl es de t hø jdemålingssystem,  som er

i brug  for at  holde hø jde n.
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SUBPART M

VEDLIGEHOLDELSE AF FLYVEMASKINER

OPS 1.875

Generelt

(a) Luftfartsfor etage ndet  må ikke

anvende et  f ly,  medmindre det er  v edligeholdt

og frigi v et t i l  t j e neste  af en  or ga nisa tio n  ,  der

er kor re kt  godke ndt/a cce ptere t i  he nhold t i l

JAR-1 45,  dog sål edes at  visuelle i nspe ktioner

ikk e nø d ve ndigvis skal udføres  af JAR-145

org anis atione n.

(b) Dette under afsnit  beha ndl er de krav

ti l  f lyv edlige holdelse , de r er nødve ndige  fo r  a t

overh old e de  i OPS 1.180 a nførte  krav i

forbin dels e me d l uftfartskoncessione n.

OPS 1.880

Terminologi

Følg en d e defi nit ioner  i JAR-145 gæl de r for

det te  un d erafsnit:

(a) Visuel inspektion  - be tyder den

insp ek tion , der  udfør es  før e n fly vning

for a t si kre , at  f lye t er  e gnet  t i l  den

pla nla gte  f ly v ning. I nspe ktione n omfat ter

ikk e u dbedring af mangle r.

(b) Godkendt  standard  - betyder en

fremsti l l ings-/konstr uktions-

/ve dlige hol delses-/kv alite tsstanda rd,  der

er go dk e ndt af my ndighede n.

(c) Godkendt af myndigheden  - betyder godkendt

direkte af myndigheden eller i overensstemmelse

med en procedure, der er godkendt af

myndigheden.

OPS 1.885

Ansøgning om og godkendelse af
luftfartsforetagendets
vedligeholdelsessystem

(a) En ansøger,  som søger  om

første ga ngsudstedelse,  ændring og

forlængelse af en  AOC,  skal med henblik  på

godkendelse  af vedligeholdelsessystemet

indsende de  i OPS 1.185(b) anfør te

dokumenter.

(b) En ansøger,  der  søger  om

førstegangsudstedelse,  ændring og fornyelse

af en  drifts t i l ladelse,  og  som opfylder  k ravene

i dette underafsnit  samt en redegørelse  fr a  en

vedligeholdelsesorganisation , der er korrekt

godkendt/accepteret i  henhold  t i l  JAR-145,  e r

beret tiget t i l  a t få  sit vedligeholdelsessystem

godkendt  af  myndigheden.

Note: Nærmere angivelse  af kravene findes

i OPS 1.180(a)(3)  og  1.1 80(b)  og OPS

1.185.

OPS 1.890

Ansvar for vedligeholdelse

(a) Luftfartsforetagendet  skal si kre f lyets

luftdygtighed og både det  operationelle

udstyrs  og nødudstyrets  brugbarhed g ennem:

(1) Udførelse af visuelle  inspektioner,

(2) Udbedring  af enhver  mangel og skade,

der  har  indflydelse på  sikker drift,  t i l  en

godkendt  standard,  idet  der  tages

hensyn ti l  l isten  over minimumsudstyr og

listen  over  konfigurationsafvigelser, hvis

en  sådan findes  for  f lytypen,

(3) Udførelse af al vedligeholdelse i

overensstemmelse  med det  i  OPS 1.910

anfør te  godkendte

flyvedligeholdelsesprogram for

luftfartsforetagender,

(4) Analyse af effektiviteten af

luftfartsforetagendets  godkendte

flyvedligeholdelsesprogram,

(5) Gennemførelse  af evt . opera tionelle

retningsl inie r, luftdygtighedsdirekti ve r  og

evt. andre  vedvarende

luftdygtighedskrav,  der  er  g jor t

obliga toriske  af  myndigheden,  og

(6) Udførelse af ændringer i

overensstemmelse  med en godkendt

standard  og for  ikke-obliga toriske
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æn dringer etabl ering af en

inko rpor eri ngspolit ik.

(b) Luftfartsfor etage ndet  sk al si kr e, at

luftd yg tig he dsbe viset  for  hv ert  f ly,  der

an ven d es, for tsa t er  gyldig t me d he nsy n ti l:

(1) Kra ve ne i ov enstående underpunkt  (a),;

(2) En ev t. udløbsda to a ngive t i  beviset,  og

(3) Evt.  a ndre  ve dlige hol delsesbeti ngelser ,

der  er a ngi ve t i  beviset.

(c) De i ov enstående underpunkt  (a)

an giv n e kr av  skal  opfyldes i

overe nsst emmelse  med pr ocedur er,  der  kan

god ta ges  af myndighede n.

OPS 1.895

Vedligeholdelsesstyring

(a) Luftfartsfor etage ndet  sk al være

korre kt godk e ndt i ov er e nsstemmelse med

JAR– 145  ti l  at udføre  de  i OPS 1.890(a)(2),

(3), (5) og  (6) a ngivne  k ra v,  me dmindre

my ndig h ed en finder det godtg jor t, at

ve dlig eh old else n k an udliciteres  t i l  en

org anis ation, de r er  korrekt

god ken dt/ acce pter et i  he nhold  t i l  JAR-145.

(b) Luftfartsfor etage ndet  sk al hav e  en

pers on  el l er e n gr uppe  personer  a nsa t, der

ka n godtages  af my ndigheden,  t i l  si kring af at

al ve dlig ehol delse udføres  t i l  t i den  i

overe nsst emmelse  me d en godkendt s tandard,

såle des  a t de  i OPS 1.890 foreskr e vne  krav t i l

ve dlig eh old elsesansv ar opfyl des , og ti l  sikring

af at det i  OPS 1 .900 kræv ede kv ali tetssystem

fun ge rer . De n pågælde nde pe rson el ler

overordn e de,  alt efter hva d der er  rel ev a nt ,  e r

de n u dp eg e de  sti l l ingsi nde ha v er,  som er

anfør t i  OPS  1.175(i)(2).

(c) Hvis  luftfa rtsfor eta gendet i k ke  er

korre kt go dk e ndt i he nhol d t i l  JA R-145, skal

der  træffes fora nstaltninger  med e n sådan

org anis ation om udfør else  af  de i OPS

1.890( a)(2),  (3),  (5) og (6) angiv ne kr a v. Der

skal  opret tes  en  skrift l ig

ve dlig eh old elseskontr ak t mellem

luftfartsforetage nde t  og den i hen hold  t i l  JAR-

145 godke ndte/accepterede

vedligeholdelsesorganisation  med angivelse  af

de  funktioner , der  er angive t i  OPS

1.890(a)(2),  (3),  (5) og (6), samt  med

angivelse  af stø tten  ti l  kval itetsfunktionerne i

OPS 1.900.  Den pågældende kontrak t skal

sammen med al le  ændringer kunne godtages

af myndigheden. Myndigheden fastsætter i kke

krav  om de kommerciel le  elementer i

vedligeholdelseskontrak ten.

(d) Luftfartsforetagendet  skal sørge  for

egnede kontorlokaler  på  passende steder  t i l

det  i  ovenstående underpunkt  (b)  angivne

personale .

OPS 1.900

Kvalitetssystem

(a) Luftfartsforetagendets

kvalite tssys tem i henhold t i l  OPS 1.035 skal

med henbli k på  vedligeholdelse endvidere

omfatte mindst følgende funktioner:

(1) Tilsyn  med, at  akti vite terne i  OPS 1 .890

udføres  i henhold  t i l  de  accepterede

procedurer,

(2) Tilsyn  med, at  al udlicite ret

vedligeholdelse udføres  i

overensstemmelse  med kontrakten,  og

(3) Tilsyn  med den for tsa tte overholdelse  af

kravene i de tte  und erafsnit.

(b) Hvis  luftfa rtsforetagendet er

godkendt  i henhold  t i l  JAR-145, kan

kvalite tssys temet  kombineres med det  i  JAR-

145 krævede.

OPS 1.905

Luftfartsforetagendets redegørelse for
vedligeholdelsesstyring

(a) Luftfartsforetagendet  skal l evere  en

redegørelse  for sin vedligeholdelsesstyring

med nærmere angivelse af

virksomhedsstrukturen,  herunder:

(1) den udpegede sti l l ingsindehaver,  som har

ansvare t for  det  i  OPS 1.175(i)(2)

krævede vedligeholdelsessystem,  og den

person el ler gruppe af personer,  der
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he n vises  t i l  i  OPS 1.895(b),

(2) De  p roce dur er,  der  skal føl ges  for  at

opfyl de  v e dlige hol delsesa nsvar et  i

he n hold  t i l  OPS 1.890 og

kv alite tsfunktioner ne i  OPS 1 .900 dog

såle des  a t disse  opl ysninger , såfremt

luftfartsfor etage ndet  e r korr e kt  godkendt

som ve dligehol delsesor ga nisa tion  i

he n hold  t i l  JA R- 145,  ka n me dtages  i

red e gør else n i  he nhold t i l  JAR-145.

(b) Luftfartsfor etage ndets  r edegørelse

for ve dlige holdelsesstyringe n samt evt.

efterføl ge n de  ændringer  skal  godke ndes  af

myndigheden.

OPS 1.910

Luftfartsforetagendets
flyvedligeholdelsesprogram

(a) Luftfartsfor etage ndet  sk al si kr e, at

f lyet  ve dlige hol des  i ov ere nsstemmelse  med

luftfartsforetage ndets

flyv edlig e holdelsesprogram. Programme t skal

ind eh old e nærmer e  opl ysni nger  om al  den

ve dlig eh old else,  inklusi ve  hy ppi ghe d, der

kræv es udført.  Progr ammet sk al omfatte  en

dok ume nt ationspla n  (rel ia bi l i ty  pr ogr amme),

hvis  My ndi ghe de n fastsl år, at  en  sådan

dok ume nt ationspla n  er  nø dv endig .

(b) Luftfartsfor etage ndets

flyv edlig e holdelsesprogram samt  evt.

efterføl ge n de  ændringer  skal  godke ndes  af

myndigheden.

OPS 1.915

Luftfartsforetagendets fly

Teknisk log

(a) Luftfartsfor etage ndet  sk al a nv e nde e t

te knis k lo gsystem for  f ly et,  som inde holder

følge nd e opl ysninger  for hve rt f l y:

(1) De  o plysninger om hver  f ly vni ng , der er

nød v e ndige  for at  sikr e fortsa t

flyv esik ke rhed,

(2) Fly ets nuvær e nde ce rtif ika t om frigivelse

ti l  t j eneste,

(3) den gældende vedligeholdelseserklæring,

som viser  f lyvemaskinens

vedligeholdelsesstatus med henblik  på

den næste planlagte og faseforskudte

vedligeholdelse,  der  skal foretages; dog

kan Myndigheden godkende,  a t

vedligeholdelseserklæringen opbevares

et andet  sted ,

(4) Alle udestående udskudte mangler,  der

påvirker  f lyets  operation, og

(5) Evt.  nødvendig  vejledende instruktion i

støtteordninger  for vedligeholdelse.

(b) Flyets tekniske log  og ev t. senere

ændringer skal godkendes  af myndigheden.

OPS 1.920

Vedligeholdelsesrapporter

(a) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

f lyets  tekniske  log  opbevares i  24  måneder

efter  datoen for den sidste registrering.

(b) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

der  er etableret et  system ti l  opbevaring af

følgende journaler i  en  form,  der er

acceptabel for  myndigheden, og  i de  angivne

tidsrum:

(1) Alle detaljerede

vedligeholdelsesjournaler  i  forbindelse

med flyet  og  al le f lykomponenter , der  er

monteret  på f lyet  -  24  måneder  efter  at

f lyet  el le r f lykomponenten er  fr igivet  t i l

t jeneste,

(2) Den samlede tid  og  de  samlede

flyvecykluser,  alt  efter  hvad der  e r

relevant, for  f lyet  og  al le f lykomponenter

med begrænset levetid - 12 måneder

efter  at f l ye t er taget perm anent ud af

tjeneste,

(3) Tid og  flyvecykluser, alt efter hvad der

er relevant,  siden sidste  eftersyn  af f lyet

el ler f l ykomponenten,  der  er påvirke t af

en  eftersynslevetid  - indti l  eftersynet af

f lyet  el le r f lykomponenten er  afløst  af e t

ny t eftersyn  med samme arbejds- og
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gru n dighe dsomfang,

(4) De n  a ktuelle f l yinspe ktionsstatus,

såle des  a t de r ka n fastsl ås ov er holdelse

af luftfartsfor etage ndets  godkendte

flyv edlige holdelsesprogram -  indti l

insp ek tione n af f ly et  el l er

f lykompone nte n er  afløst  af  e n  anden

insp ek tion  med samme  a rbejds-  og

gru n dighe dsomfang,

(5) De n  a ktuelle s tatus  for de

luftd ygtighe dsdir e ktiv er,  der  gælder for

flyet  og  fly kompone nter ne -  12  måneder

efter  at f l ye t er ta get perm anent ud af

tje n este,  og

(6) Nærmer e oplysninger om a ktuelle

æn dringer og re pa rationer af f l ye t,

motor(er), propel(le r) og e vt.  andre

flykompone nter,  der  e r vitale for

flyv esik ke rhede n - 12 må ne der efter at

f lyet  er  taget  perma ne nt  ud  af  tje neste .

(c) Luftfartsfor etage ndet  sk al,  når  e t f ly

perma ne nt  ov erføres  fr a ét

luftfartsforetage n de ti l  e t andet,  sikre,  at de i

pu n kt ( a) og  (b)  a ngiv ne  jour naler  også

overføres, og  de for eskr ev ne tidsperioder

fortsætt er  me d at  gælde for de t nye

luftfartsforetage nde.

OPS 1.930

Luftfartsselskabskoncessionens fortsatte
gyldighed med hensyn til
vedligeholdelsessystemet

Luftf artsfor etage ndet  sk al ov er holde  OPS

1.175  o g 1.180 for  at si kr e for tsat  gyl dighed

af luftf artsselsk abskoncessionen i for bindelse

med  ve dligehol delsessyste me t.

OPS 1.935

Ækvivalent sikkerhedssag

Luftf artsfor etage ndet  må ikk e indføre

proc e durer,  der  adski l ler si g fr a de  i de tte

un d erafs nit for eskr ev ne,  me dmindr e disse  er

nød ve ndig e,  og medmindre  en  æk vivalent

sikk erhe dssag først  er  godk endt  under

hensyntagen ti l  de  gældende fælles

gennemgangsprocedurer,  og medmindre  det te

er godkendt af myndigheden.
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SUBPA RT N

FLYVEBESÆTNING

OPS 1.940

Flyvebesætningens sammensætning

(se bi lag  1  & 2  t i l  OPS

1.940)

(a) Luftfartsfor etage ndet  sk al si kr e:

(1) at s amme nsætningen og a ntal let af

f lyv eb esætningsme dlemmer  på de

an vist e besætningsstatione r er i

ov ere nsstemmelse  med og ikk e mindre

en d det minimum, der er  a ngivet  i

f lyv eh å ndboge n (A F M),

(2) at f l yv e besætninge n omfa tte r yderl igere

flyv eb esætningsme dlemmer,  når

ope rationsty pe n kr æver  det , og  at

an tal le t af f ly v ebesætningsme dlemmer

ikk e n edsættes  t i l  e t a ntal, som er l avere

en d det a ntal, de r er a ngive t i

driftshåndboge n,

(3) at al le  f ly ve besætningsmedl emmer er

ind eh a ve re  af  e t r ele v ant og gyldig t

cer tif ikat , som ka n godke ndes  af

Myn dig he den, og at  de  er  be hørigt

kv alif icer e de  og kompe te nte t i l  a t udføre

de  o pg av er,  som de  får  påla gt,

(4) at d er er  udarbejdet proce dur er, som kan

godken des af M yndigheden, for  a t

forhin dr e, at  uerfarne

flyv eb esætningsme dlemmer  pla ceres  i

samme besætning,

(5) at e n pi lot bla ndt f l yv e besætninge n,  som

er kvalif icere t som luftfartø jschef i

ov ere nsstemmelse  med de  gældende

best emmelse r for  udstedelse af

f lyv eb esætni ngsce rtif ika ter , udpeges ti l

at v ære  luftfartø jschefe n,  som kan

ud del eger e udførelse n af f ly v ningen ti l

en  an de n passende  kv alif icer et  pi lot , og

(6) at f l yv e besætninge n,  når  der  ifølge  AFM

kræves en dediceret

syst empa nelope ra tør,  omfa tter et

bes ætningsme dlem, som er i nde ha ver  af

et f l yvemaskinistcer tif ikat  el ler er  e t

behørigt kval if icere t

flyvebesætningsmedlem,  som kan

godkendes af Myndigheden.

(7) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

kravene i Subpar t N o pfyldes,  når

foretagendet  antager

flyvebesætningsmedlemmer,  som er

selvstændige  og/el ler  arbejder freelance

eller på delt id. Der  skal i  denne

henseende lægges særlig  vægt på  det

samlede antal f l yvemaskinetyper el ler  -

varianter, som et

flyvebesætningsmedlem må flyve  med

henblik på erhvervsmæssig lufttranspor t,

og som ikke  må overstige de krav , der

foreskrives i  OPS 1 .980 og OPS 1.981,

herunder  også  når  e t andet

luftfartsforetagende gør  brug af

tjenesteydelser  fra  den pågældende.

(b) Minimumsflyvebesætning ved IFR-

flyvninger  el ler f l yvninger om natten. Ved

IFR-  el le r natflyvninger  skal

luftfartsforetagendet  sikre:

(1) at f l yvebesætningen omfatter mindst 2

piloter  for al le  turbopropflyvemaskiner

med en maksimal godkendt

passagerkonfigura tion  på flere  end 9

sæder og  for al le  turbo jetf lyvemaskiner,

el ler

(2) at andre  f lyvemaskiner end de  af

ovenstående underpunkt  (b)(1)

omfattede opereres af en  enkelt pi lot,

forudsat  a t kravene i bi lag  2  t i l  OPS

1.940 er opfyldt.  Såfremt  k ravene i  bi lag

2 ikke er  opfyldt , skal  f lyvebesætningen

omfatte mindst 2 pi loter.

OPS 1.945

Omstill ingsuddannelse (conversion
training) og -kontrol

(se bi lag  1.945 ti l  OPS

1.001)

(a) Luftfartsforetagendet  skal si kre:

(1) at et  f lyvebesætningsmedlem fuldfører  e t

typecertif iceringskursus (type  ra ting
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cou rse),  som opfylder  de gæl de nde krav

ti l  f lyv ebesætningscertif ik ater, når et

f lyv eb esætningsme dlem skifter fr a en

flyv emaskinety pe  ti l  e n anden type  el le r

klass e,  hvor ti l  der kr æv es  e n  ny  type-

el ler kl asser ating,

(2) at et  f ly ve besætningsmedl em fuldfører

luftfartsfor etage ndets  omsti l l ingsk ursus,

før de n på gæl de nde  påbe gynder

rut efly vning  ude n ti lsyn ,

(i) når  der  skiftes  t i l  en  f ly vemaskine,

hv orti l  der  kræv es e n ny ty pe - el ler

klassera ting,  el ler

(i i) når  der  skiftes  luftfa rtsfor eta gende,

(3) at omsti l l ingsuddannelse n gennemføres

af b e hørig t k val if ice re de  personer  i

overe nsstemmelse  med e n detaljeret

ku rsuspla n,  som er  indehol dt  i

driftsh åndboge n, og  som k a n godk endes

af Myndigheden,

(4) at omfa nget  af  de n uddannelse,  som

luftfartsfor etage ndets  omskolingskursus

skal  dæk k e, bestemmes, efter at  der  er

tag et  be hørig t hensy n ti l

f lyv eb esætni ngsme dlemmets  t idl igere

ud da nnelse,  sål edes som denne

ud da nnelse er  r egistr er et  i  de n i  OPS

1.985  for eskrevne

ud da nnelsesdok ume nta tion  for  den

på gælde nde,

(5) at mindste normer ne for  d e  kv alif i kationer

og den e rfaring,  der  k ræves  af

flyv eb esætningsme dlemmer,  før de

ge n nemfører  omsti l l ingsudda nnelse, er

an giv et  i  driftshå ndboge n,

(6) at hv ert f l yv e besætningsmedlem

un d erkastes  de afpr øv ninger,  som

kræv es i  OPS 1.965(b),  og  de n træning

og d e afprøv ninge r, som kræv es i  OPS

1.965(d),  inde n den på gældende

på be g ynder r utefly v ning under t i lsy n,

(7) at den i OPS 1.965(c)  krævede

afprø v ning g ennemføres  ve d afslutningen

af rut efly vninge n under  t i lsy n,

(8) at et  f ly ve besætningsmedl em ik ke , når

luftfartsforetagendets  omskolingskursus

er påbegyndt, påtager sig  f lyvetjeneste

på en  anden type el ler  klasse , før  kurset

er fuldført  el ler afslu tte t,  og

(9) at der i  omskolingskurset  inkorporeres

uddannelse i  forvaltning af

besætningsressourcer (CRM).

(b) Hvis  der  skiftes f lyvemaskinetype

eller -klasse , kan den i  1.965 (b) krævede

kontrol  kombineres  med kvalif ikationstesten

for type-  el le r klasserating.

(c) Luftfartsforetagendets

omskolingskursus  og type- el ler

klassera tingkursus.

OPS 1.950

Forskelstræning og
rutineopbygningstræning

(a) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at  et

f lyvebesætningsmedlem gennemfører:

(1) Forskelstræning (differences  training)

(i) når  der  opereres en anden variant

af en  flyvemaskine  af samme type

eller en anden type  af samme

klasse,  som den flyvemaskine,  der

aktuelt  opereres, el ler

(i i) når  en  ændring af udstyr og/el ler

procedurer  på  typer el ler  varianter ,

som opereres på det pågældende

tidspunkt, kræver  yderl igere  viden

og uddannelse  på en egnet

træningsanordning .

(2) Rutineopbygningst ræning (famil iarisation

training)

(i) når  der  opereres en anden

flyvemaskine  af  samme type el ler

variant,  el le r

(i i) når  en  ændring af udstyr og/el ler

procedurer  på  typer el ler  varianter ,

som opereres på det pågældende

tidspunkt, kræver  erhvervelse  af

yderl igere viden.



133

(b) Luftfartsfor etage ndet  sk al i

driftsh ån d boge n a ngi ve,  hv ornår  denne

forskelst ræning el ler  r utineopby gni ngstræning

er p åkrævet .

OPS 1.955

Udnævnelse til luftfartøjschef

(a) Luftfartsfor etage ndet  sk al ved

forfremmelse fr a a nde npilot  t i l  l uftfartøjschef

og for  personer,  der  indle der  deres

ans ætt else  som luftfartø jschefer,  sik re:

(1) at d er i  driftshå ndbogen er a ngi vet  et

minimumsniv e au for  erfaring,  som kan

godkendes af M yndigheden, og

(2) at pi loten  ge nnemfør er  e t r elevant

luftfartø jschefk ursus for  f ly v ninger  med

flere f l yv e besætningsme dle mmer .

(b) Det i ov e nståe nde  unde rpunk t (a)(2)

kræv ed e l uftfar tøjschefkursus  skal være

an givet  i  driftshå ndboge n og sk al mindst

omfatt e føl ge nde:

(1) træning i e n f ly v esimul ator  (inklusive

rut eorienter et  f ly ve træning (Line

Orie ntated  Fl ying Tr aini ng)) og/el ler

f lyv etræning,

(2) luftfartsfor etage ndets  duelighe dsprøve

(proficie ncy  check) i funk tione n som

luftfartø jschef,

(3) luftfartø jschefe ns a nsvarsområ der,

(4) rut etræning som luftfartø jschef under

ti lsyn.  Der  kræv es mi ndst 10  se ktor er  for

pi loter , som aller ede er  k v al if icer ede på

de n pågældende flyv emaskinetype,

(5) ge n nemførelse af en  luftfartø jschefs

rut e kontrol ( l ine  check) som for eskrevet

i OP S  1.965(c) samt  bevis  for ru te-  og

flyv epla dske ndsk a b som for esk re vet i

OP S 1.975,  og

(6) ud da nnelse i  for valtning af

bes ætningsressour cer.

OPS 1.960

Luftfartøjschefer, som er indehavere af
et erhvervsmæssigt pilotcertifikat
(Commercial Pilot Licence (CPL))

(a) Luftfartsforetagendet  skal si kre:

(1) at indehaveren af  e t erhvervsmæssigt

pi lotcertif ikat (CPL) i kke  fungerer som

luftfartø jschef på  en  flyvemaskine,  som i

f lyvehåndbogen er  certif iceret t i l

operationer med én pi lot,  medmindre

piloten:

(i) ved udførelse af passagerfl yvninger

i henhold t i l  visuelf lyvereglerne

(VFR)  uden for en radius  af  50  nm

fra en  afgangsflyveplads har en

samlet  f lyvetid  på mindst 500 timer

på flyvemaskiner  el ler  er indehaver

af et gyldigt

instrumentfl yvningsbevis

(Inst rument  Rating),  el ler

(i i) medmindre  pi loten ved flyvning  af

en  flermotoret  type i  henhold  t i l

instrumentfl yvereglerne  (IFR)  har

en samlet  f lyvetid  på mindst 700

timer på flyvemaskiner , som

omfatter  400 timer  som

luftfartø jschef, hvoraf 100 timer  har

været  i henhold  t i l  IFR,  inklusive 40

timers f l yvning  med flermotorede

flyvemaskiner . De 400 timer  som

luftfartø jschef kan ers ta ttes af t imer

som andenpilot, beregnet således ,

at 2 t imer  som andenpilot  svarer  t i l

1 t ime som luftfartøjschef under

forudsætning af, at  disse t imer  er

opnået  inden for et  fast

f lerpi lotsystem, som er  foreskrevet  i

driftshåndbogen,

(2) at de i bi lag 2 t i l  OPS 1.940 anførte  k rav

i t i l læg ti l  ovenstående underpunkt

(a)(1)(i i) er  opfyldt  ved IFR-fl yvninger

med én pi lot , og

(3) at det i  OPS 1 .955(a)(2)  anførte

luftfartø jschefkursus ved flyvninger  med

flere f l yvebesætningsmedlemmer  (multi-

pi lot crew operations) er  gennemført  i

t i l læg ti l  ovenstående underpunkt  (a)(1),

inden pi loten fungerer som
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luftfartø jschef.

OPS 1.965

Periodisk flyvetræning og afprøvning

(se bi lag  1  & 2  t i l  OPS

1.965)

(a) Generelt.  Luftfartsfor etage ndet  skal

sikre:

(1) at hv ert f l yv e besætningsmedlem

ge n nemfører  periodisk  f ly ve træning og

afprø v ning, og  a t al såda n fly v etr æning

og afpr øv ning  er  r ele va nt  for  den

luftfartø jstype  el l er - v aria nt,  som det

på gælde nde  besætningsme dlem er

cer tif icer et  t i l  a t f ly v e,

(2) at d er i  driftshå ndbogen er udar be jdet  et

prog ram for periodisk f l yv etr æni ng og

afprø v ning, som er  godke ndt af

Myndig heden,

(3) at d en  periodisk e f l yv etr æning udføres  af

følge nde personal e:

(i) teori-  og opfriskningstræning

(Ground and refresher  training)  -  af

en  be hørig t k val if ice re t person,

(i i) f lyvemaskine/flyvesimulatort ræning

- af  en

ty pe ce rtif iceringsinstr uktør/eksamin

ator  el l er af en

ty pe ce rtif iceri ngsi nstr uktør

(synthetic  f l ight i nstr uc tion),

(i i i) træning og afprøvning  i b rug af

nød- og  sikkerhedsudstyr  - af

be høri gt k val if icere t pe rsonale , og

(iv) uddannelse i  forvaltning af

besætningsressourcer (CRM)  - af

be høri gt k val if icere t pe rsonale ,

(4) at d en periodisk e afpr øv ni ng  udføres af

følge nde personal e:

(i) luftfartsforetagendets

duelighedsprøver  (proficiency

checks)  - af en

typecertif iceringseksaminator  og

(i i) ruteprøver  (Line  checks)  - af

luftfartø jschefer , som er udpeget  af

luftfartsforetagendet,  og som kan

godkendes af Myndigheden, og

(5) at hvert f l yvebesætningsmedlem

gennemfører  luftfartsforetagendets

duelighedsprøver  som en del af en

normal f lyvebesætning.

(b) Luftfartsforetagendets

duelighedsprøve

(1) Luftfartsforetagendet  skal si kre:

(i) at hvert f l yvebesætningsmedlem

gennemfører  luftfartsforetagendets

duelighedsprøve  som bevis for den

pågældendes  evne ti l  at  udføre

normale  og unormale  procedurer

samt  nødprocedurer,  og

(i i) at prøven gennemføres  uden

ekstern  visuel reference, når

flyvebesætningsmedlemmet  skal

operere  i henhold  t i l  IFR.

(2) Gyldighedsperioden for  et

luftfartsforetagendes  duelighedsprøve er

6 kalendermåneder  plus den res terende

del af udstedelsesmåneden.  Hvis

duelighedsbeviset  er udstedt  inden for

de  sidste  3 kalendermåneder af

gyldighedsperioden af et  t idl igere

luftfartsforetagendes  duelighedsprøve,

skal  gyldighedsperioden regnes fra

datoen for udstedelsen ti l  6

kalendermåneder  efter  udløbsdatoen for

det  t idl igere  luftfa rtsforetagendes

duelighedsprøve.

(c) Ruteprøve.  Luftfar tsfore tagendet skal

sikre,  at hvert f l yvebesætningsmedlem

gennemfører  en  ruteprøve (l ine  check) på

flyvemaskinen som bevis for d en pågældendes

evne ti l  at  udfø re  de normale ruteoperationer,

der  er beskrevet i  driftshåndbogen.

Gyldighedsperioden for  en  ruteprøve  er  12

kalendermåneder  plus den resterende del af

udstedelsesmåneden.  Hvis beviset for

ruteprøven er  udstedt inden for  de  sidste 3

kalendermåneder  af  gyldighedsperioden af en
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t idl igere  ru te prøv e, regnes

gyl dig he dsp eriode n fra  datoe n for  udste delsen

ti l  12 k ale ndermå ne der efter udløbsdatoen for

de n tidl ig ere r uteprøv e.

(d) Nød-  og sikkerhedsudstyrstræning og

-kontrol . Luftfartsfor etage ndet  skal si kre, at

hver t f lyv ebesætningsme dlem ge nnemfører

trænin g o g afpr øv ni ng  i pl aceri ng  og

an v en d else  af alt  nød-  og sikk er hedsudstyr ,

som medføres .  Gyldighedsperiode n af prøv en i

bru g af nød-  og  sik k er he dsudstyr  e r 12

kal en d ermåneder  pl us den r estere nde  del af

uds te dels esmånede n.  Hvis be viset for  aflagt

prø ve  i brug af nød-  og  sik k er he dsudstyr  er

uds te dt  inde n for de  sidste  3

kal en d ermåneder  af  gyldighedsperiode n for  en

tidl igere  nød-  og si kk er hedsudstyrsprøve,

reg n es g yldighe dsperioden fra  datoe n for

uds te dels e n ti l  12  k ale ndermå ne der efter

udlø bsd ato e n for  de n tidl igere  nød- og

sikk erhe ds udstyrsprøv e.

(e) Forvaltning af besætningsressourcer.

Luftf artsfor etage ndet  sk al si kr e, at  hvert

f lyv eb esætningsme dlem ge nnemfører

ud da n n else i  for valtning af

bes æt nin gsressour cer som e n l ed  i den

perio diske  træni ng.

(f) Teori- og opfriskningstræning.

Luftf artsfor etage ndet  sk al si kr e, at  hvert

f lyv eb esætningsme dlem ge nnemfør er te ori- og

opfrisk nin gstr æni ng hv er  12 . kal e ndermåned.

Hvis  træninge n er gennemført  inde n for 3

kal en d ermåneder  før udløbet  af  perioden på

12 kale ndermåneder , sk al den næste  t eori-  og

opfrisk nin gstr æni ng ful dføres  inden for 12

kal en d ermåneder  efter  de n oprindelige

udlø bsd ato  for  de n ti dl iger e  teori- og

opfrisk nin gstr æni ng.

(g) Flyvemaskine/flyvesimula tortræning.

Luftf artsfor etage ndet  sk al si kr e, at  hvert

f lyv eb esætningsme dlem ge nnemfører

flyv emas kin e/fly v esimul atort ræning mindst

hver  12 . k ale ndermåne d. Hvis tr æningen

ge n nemfø res  inde n for 3 kal e ndermåne der  før

udlø be t af perioden på  12 kal ende rmå neder,

skal  de n næste

flyv emas kin e/fly v esimul atort ræning fuldføres

ind en  for  12  k ale nde rmå neder  efter  den

oprin d elige  udløbsdato  for den tidl igere

flyv emas kin e-  og fly v esimul ator træning.

OPS 1.968

Pilotkvalificer ing til at operere i begge
pilotsæder

(se bi lag  1.968 ti l  OPS

1.001)

(a) Luftfartsforetagendet  skal si kre:

(1) at en pi lot,  som kan få  t i l  opgave at

operere  i begge pi lotsæder, gennemgår

relevant træning og kont rol, og

(2) at trænings-  og kontrolprogrammet  er

angivet  i  driftshåndbogen og kan

godkendes af Myndigheden.

OPS 1.970

Nylig erfar ing

(a) Luftfartsforetagendet  skal si kre:

(1) Luftfartø jschef.  A t en pi lot i kke  opererer

en flyvemaskine  som luftfar tøjschef,

medmindre  den pågældende inden for de

foregående 90 dage har udfør t mindst

tre  starter og  tre landinger som pilot i  en

flyvemaskine  af  samme type el ler  i  en

flyvesimulator  af  den flyvemaskinetype,

der  skal  anvendes,  som er egnet  og

godkendt  t i l  formåle t i  overensstemmelse

med de  gældende bestemmelser på

området for  syntetiske

træningsanordninger , og

(2) Andenpilot.  At  en  andenpilot i kke  gør

tjeneste ved flyves ty ringssystemerne

under s tar t og landing,  medmindre  den

pågældende inden for de  foregående 90

dage har  g jor t t jeneste som pilot ved

flyvestyringssys temerne under  sta rt og

landing i en f l yvemaskine af samme type

eller i  en  f lyvesimulator af den

flyvemaskinetype, der  skal  anvendes,

som er egnet  og  godkendt  t i l  formålet  i

overenstemmelse  med de  gældende

bestemmelser på  området  for  syntetiske

træningsanordninger .

(b) Den i ovenstående underpunkt  (a)(1)

og (2) angivne periode på  90 dage kan

forlænges  ti l  maksimalt  120 dage ved

ruteflyvning  under t i lsyn  af en

typecertif iceringsinstruktør  el l er  -eksaminator .
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For p eriod er  på ov er  120 da ge  opfyl de s  k ravet

om nylig  erfari ng  v e d e n tr æningsfly vning

eller ved  anv endelse  af e n godkendt

flyv esimul ator.

OPS 1.975

Luftfartøjschef – bevis for rute- og
flyvepladskendskab

(a) Luftf artsfor etage ndet  sk al si kr e, at

pi lote n,  før de n pågælde nde udpeges  ti l

luftfartø jschef, har er hvervet

ti lstræk k elig vide n om de n ru te , der  skal

f lyv es, og  om de fly v epl adser  (inklusive

altern ativ e  f ly ve pla dse r), faci l i teter  og

proc e dur er,  der  skal  a nve ndes.

(b) Gyldi ghe dsperiode n for  be vise t for  rute-

og fl yv epl adsk endska b er  12

kal en dermåneder  pl us den r estere nde del

af:

(1) de n må ned,  be viset  er opnå et , el ler

(2) de n må ned,  hv or de n seneste

flyv ning på  r uten  fa ndt s te d,  el le r

hv or den se neste f l yv ning ti l

f lyv epla dsen fa ndt s te d.

(c) Gyldighe de n af beviset  for r ute-  og

flyv epla ds ke ndsk a b skal  for ny es v e d ope ration

på  rute n  el l er t i l  f lyv e pla dse n i nde n for  den i

ovens tå e nd e under punkt  (b) foreskrevne

gyl dig he dsp eriode .

(d) Hvis  gyldighede n fo rnyes inden for  de

3 sidste  k ale nder må neder af

gyl dig he dsp eriode n for et  t idl iger e be vis for

rut e-  og  fly ve pla dske ndsk ab, r egnes

gyl dig he dsp eriode n fra  datoe n for  for nyelsen

ti l  12 kale ndermå ne der efter udløbsdatoen for

det  t i dl iger e  be vis for ru te-  og

flyv epla ds ke ndsk a b.

OPS 1.978

Særl igt kval ificeringsprogram

(a) De i OPS 1.965 og 1 .970 angivne

gyl dig he dsp erioder  ka n forlænges,  hvis

Myndighe den har  godk endt  e t særligt

kv alif iceri ngsprogr am (Adv a nced Qualif ication

Programme),  som er  udarbe jdet  af

luftfartsforetagendet.

(b) Det særlige  kvalif iceringsprogram

skal  omfatte træning og kont rol, som

tilve jebringer og  fastholder  en  duelighed, der

ikke er  mindre end det  niveau,  som

foreskrives i  bestemmelserne i OPS 1.945,

1.965 og 1.970.

OPS 1.980

Operat ion på mere end én type eller
variant

(se bi lag  1.980 ti l  OPS

1.001)

(a) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at  et

f lyvebesætningsmedlem ikke  opererer  på mere

end én type el ler  variant , medmindre  det

pågældende flyvebesætningsmedlem er

kvalif iceret  her ti l .

(b) Luftfartsforetagendet  skal ved

påtænkt operation  af  mere  end én type  el ler

variant sikre, at  de  pågældende

flyvemaskiners  forskelle  og/el le r l igheder

beret tiger t i l  sådanne operationer under

hensyn ti l  følgende:

(1) det  teknologiske  niveau,

(2) de  operationelle procedurer ,

(3) bet jeningsegenskaber.

(c) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at  et

f lyvebesætningsmedlem,  som opererer mere

end en type el ler  variant , overholder al le  de

krav,  der  foreskrives i Subpart N for  hve r  type

eller variant , medmindre  Myndigheden har

godkendt  anerkendelse af bevis(er) , som

vedrører  k ravene ti l  træning, kontrol  og  nyl ig

erfaring.

(d) Luftfartsforetagendet  skal i

driftshåndbogen for  enhve r  ope ration  på mere

end én type el ler  variant  angive  egnede

procedurer  og/el ler  operationelle

begrænsninger, som er  godkendt af

Myndigheden, og som dækker:

(1) flyvebesætningsmedlemmets

minimumserfaring,
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(2) minimumserfa ringe n på é n ty pe  el ler

vari a nt før  på be gyndelse  af træning ti l

og op era tion  på  e n  a nde n ty pe el ler

vari a nt,

(3) proc essen, hvor ve d fl yv e besætninger ,

som er k valif ice ret  t i l  é n ty pe  el ler

vari a nt,  vi l  bl iv e trænet o g  kv alif iceret t i l

en  an de n type el ler  variant,

(4) al le gæl de nde  k ra v t i l  nyl ig  e rfaring  for

hv er  t ype  el ler  varia nt.

OPS 1.981

Operat ion af helikopter og flyvemaskine

(a) Hvis  e t f ly v ebesætni ngsmedlem

ope rerer  b åde  helikopter e og flyv emaskiner:

(1) skal  luftfa rtsfor eta gendet sikr e, at

heli kop ter - og fl yv emaskineoper ationerne

be grænses ti l  é n ty pe af hver .

(2) Luftf artsfor etage ndet  sk al i

driftsh åndboge n a ngi ve  e gnede

proc e dur er  og/el ler  oper ationelle

be grænsninge r, som er  godke ndt af

Myndig heden.

OPS 1.985

Uddannelsesdokumentation

(a) Luftfartsfor etage ndet  sk al:

(1) føre for te gnelser ov er  hele  de n i  OPS

1.945 , 1.955, 1.965,  1.968 og 1 .975

an givne træning,  k ont rol og k valif icering,

som et f l yv ebesætningsmedlem

ge n nemgår, og

(2) efter  anmodning s ti l le dokume ntationen

for al le  omsti l l ingsk urser  og  al

t i lbagev endende træni ng og kontrol t i l

rådi ghe d for  det  pågældende

flyv eb esætningsme dlem.

Bilag  1  t i l  OPS 1.  940

Afløsning af flyvebesætningsmedlemmer
under flyvning

(a) Et f lyvebesætningsmedlem kan under

flyvningen afløses fra sine  opgaver  ved

flyvestyringssys temerne af et  andet  behørig t

kvalif iceret  f lyvebesætningsmedlem.

(b) Afløsning af luftfartø jschefen

(1) Luftfartø jschefen kan afløses  af:

(i) en  anden pi lot,  der  er kval if ice ret

som luftfartø jschef, el ler

(i i) en  luftfartø jschef (PIC),  der  er

kvalif iceret  som angivet i

nedenstående underpunkt  (c).

(c) Mindstekrav t i l  P IC,  som afløser

luftfartø jschefen:

(1) gyldigt  ATPL (Airl ine Transpor t Pi lot

Licence) ,

(2) omsti l l ingsuddannelse og -kontrol

(herunder  typecertif iceringstræning) som

foreskrevet i  OPS 1.945,

(3) hele den ti lbagevendende træning og

kontrol,  som foreskrives  i OPS 1.965,

(4) nylig  erfaring  som foreskrevet i  OPS

1.970,

(5) bevis for  PIC-rutekendskab (PIC route

competence qualif ica tion)  som

foreskrevet i  OPS 1.975, og

(6) at kunne operere i rol len som PIC

udelukkende i marchhø jde  og ikke under

FL  200.

(d) Afløsning af andenpiloten

(1) Andenpiloten kan afløses af:

(i) en  anden behørig t kval if iceret  pi lot

el ler

(i i) en  andenpilot, som e r  kvalif iceret t i l

af løsning  ved marchhø jde som

angivet  i  nedenstående underpunkt

(e).

(e) Mindstekrav t i l  andenpilot t i l

af løsning  ved marchhø jde

(1) gyldigt  CPL  (Commercial Pi lot  Licence)
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med  ins trume ntfly v ningskv alif ikation,

(2) omsti l l ingudda nnelse og - kontrol,

he ru nd er  type cer tif iceri ngst ræning som

foreskre v et i  OPS 1.945, dog med

un dt agelse  af kra v et  t i l  tr æni ng i s tar t

og l anding,

(3) hel e d en ti lbage ve nde nde  tr æni ng og

ko ntrol,  som er  for esk re v et i  OPS 1.965,

dog med undtag else  af  kr a ve t t i l  træning

i star t og l anding,  og

(4) at k u nne oper er e i r ol le n som andenpilot

udeluk kende ved marchhø jde  og ikke

un d er F L 200.

(5) Nylig  erfaring som for eskr ev et  i  OPS

1.970  er i k ke  på kræv et.  Pi loten  skal  dog

ge n nemføre  a ktualiserings-  og

ge no pfrisk ningstr æni ng i

f lyv efærdi ghe der  i f ly v esimul ator  med

inte rv al ler,  som ik k e må ov ersti ge  90

da ge . Denne ge nopfrisk ningstr æni ng kan

kombineres med den træning,  der

foreskriv es i  OPS 1 .965.

(f) Afløsning af systempaneloperatøren.

En s yst emp a nelopera tør k a n under f l yv ningen

afløses  af et  besætningsme dlem, som er

ind eh a ve r af et f l yv emaski nistcer tif ikat , el ler

af et behørigt  k v al if iceret

flyv eb esætningsme dlem,  som k a n godk endes

af Myndigheden.

Bilag  2  t i l  OPS 1.940

IFR- eller natoperationer med én pilot

(a) De i OPS 1.940(b)(2) omtalte

flyv emas kin er  ka n oper eres  af en  e nk elt pi lot i

he n hold  t i l  IF R  el ler  om na tte n,  når  følgende

kra v  e r o pfyl dt:

(1) Luftf artsfor etage ndet  sk al i

driftshåndboge n me dta ge et  pr ogr am for

omsti l l ingsudda nnelse og

ti lbagev endende træni ng af pi loter,  som

omfatter  de y derl iger e kr a v t i l  en

en keltpi lotopera tion ,

(2) coc kpi tprocedur erne  sk al især omfatte:

(i) motorstyri ng  og hå ndte ring af

nødsituationer,

(i i) anvendelse  af normal,  unormal  og

nødcheckliste,

(i i i) ATC-kommunikation,

(iv) afgangs-  og  indflyvningsprocedurer,

(v) styring  af  autopilot og

(vi) forenklet dokumentation under

flyvningen,

(3) den ti lbagevendende kontrol, som

kræves i  OPS 1.965, skal udføres i  rol len

som enkeltpi lot  i  den pågældende

flyvemaskinetype el ler -klasse  i

omgivelser, som er  repræsentative  for

operationen,

(4) Piloten  skal have en minimumsflyvetid på

50 timer  på en specif ik f l ytype el ler  -

klasse under  IFR, hvoraf 10 timer  skal

være som luftfar tøjschef,  og

(5) mindstekravet  t i l  nyl ig  erfaring  for en

pilot, der er  engageret  i  en

enkeltpi lotoperation  i henhold t i l  IFR

eller om natten, er  5  IFR-flyvninger,

inklusive 3 instrumentindflyvninger

udfør t i  løbet af de foregående 90 dage

på den pågældende flyvemaskinetype

eller -klasse  i rol len som enkeltpi lot.

Dette krav  kan ers tat tes  af en  IFR-

instrumentindflyvningsprøve  på den

pågældende flyvemaskinetype el ler  -

klasse.

Bilag  1  t i l  OPS 1.945

Luftfartsforetagendets omstill ingskursus

(a) Luftfartsforetagendets

omsti l l ingskursus  skal omfatte:

(1) teorikursus  og -kontrol, inklusive

flyvemaskinesystemer, normale og

unormale procedurer og  nødprocedurer ,

(2) nød- og  sikkerhedsudstyrstræning og -

kontrol,  som skal være fuldført,  inden

flyvetræningen påbegyndes,
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(3) ud da nnelse i  for valtning af

bes ætningsressour cer,

(4) flyv emaskine/fly v esimul atort ræning og -

ko ntrol  og

(5) rut efly vning  under t i lsyn  og r ute kontrol.

(b) Omsti l l ingsk urset sk al ge nnemføres  i

de n rækk efølge,  der  e r angiv et  i  ov enstående

un d erp u nk t (a).

(c) Hvis  e t f ly v ebesætni ngsme dlem ikke

tidl igere  har  ge nnemført

luftfartsforetage ndets  omsti l l ingsk ursus,  skal

luftfartsforetage ndet  sikr e,  a t

f lyv eb esætni ngsme dlemmet  i t i l læg ti l

ovens tå e nd e under punkt  (a)  gennemgår

almind elig  førsteh jæl pstr æni ng og, hvis dette

er rel ev a nt,  træni ng i proce dur er ne for

nødl a ndi ng  på v andet under  a nve ndelse af

uds tyret  i  va nd.

Bilag  1  t i l  OPS 1.965

Tilbagevendende træning og kontrol -
piloter

(a) Tilbagevendende t ræning .  – Den

ti lbage vendende træni ng skal  omfatte:

(1) Teori- og genopfriskningst ræning

(i) Programmet  for te ori- og

ge nopfrisk ningstr æni ng skal

omfatte:

(A) flyv emaskinesystemer,

(B) ope rationelle procedur er og

kra v  inklusive

afisning/fore byggelse af

isda nnelse  på  jo rden samt  en

pilots ua rbejdsdy gtighed og

(C) gennemgang af

ha v ari/hændelse.

(i i) Ke ndsk a b ti l  te ori- og

ge nopfrisk ningstr æni ng skal

kontrol le res  v e d hjælp  af  e t

spørgesk ema  el l er a ndr e e gnede

metoder.

(2) Flyvemaskine/flyvesimula tortræning

(i) Programmet  for

flyvemaskine/flyvesimulatort ræning

skal  være udarbe jdet  således,  at

al le s tørre svig t i

f lyvemaskinesystemer og hermed

forbundne procedurer vi l  være

blevet dækket i den foregående

treårige periode.

(i i) Hvis  der  udføres manøvrer  med

udfald af en motor  i en

flyvemaskine,  skal  der simuleres

motorsvigt.

(i i i) Flyvemaskine/flyvesimula tortræning

kan kombineres  med

luftfartsforetagendets

duelighedsprøve.

(3) Nød-  og sikkerhedsudstyrstræning

(i) Programmet  for nød-  og

sikkerhedsudstyrs træning kan

kombineres med nød- og

sikkerhedsudstyrskontrol og skal

udføres  i en  f lyvemaskine el ler  i  en

egnet alternativ træningsanordning.

(i i) Programmet  for nød-  og

sikkerhedsudstyrs træning skal hver t

år omfat te  følgende:

(A) faktisk påtagning af en

redningsvest, hvor  en  sådan er

monteret,

(B) faktisk påtagning af

åndedrætsværn,

(C) faktisk betjening af i ldslukkere,

(D) instruk tion  i placering  og

anvendelse  af alt  nød-  og

sikkerhedsudstyr  om bord  på

flyvemaskinen,

(E) instruk tion  i placering  og

anvendelse  af al le  former for

udgange og
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(F) sikk er he dsproce dur er.

(i i i) Træningsprogr ammet  skal hvert

tre dje år  omfa tte følge nde:

(A) faktisk betje ning af al le fo rmer

for udga nge,

(B) demonstra tion  af  de n metode,

der  anv endes ti l  at  bet je ne en

sl idske , hvor e n så da n er

monter et,

(C) faktisk br andbe kæmpelse  ved

hjælp af udstyr,  som er

repr æsentativt  for udstyre t om

bord på  fly vemaskine n, af en

faktisk el ler  simul er et brand,

dog ka n der i  t i l fælde af

halonsluk k ere  anvendes en

alter nativ  metode, som kan

godkendes af M yndigheden,

(D) virkningerne  af  røg i et  lukket

områ de  og faktisk br ug af alt

rele v ant udstyr  i  et  simuleret

røgfyl dt mil jø,

(E) faktisk håndtering  af

pyr otek nik , vir kel ig  el l er

simuler et,  hvis  dette er

monter et,  og

(F) demonstra tion  i brugen af

redningsflå de(r),  hvis

de n/disse er  montere t.

(4) Uddannelse  i forvaltning  af

besætningsressourcer

(b) Tilbagevendende kontrol.  Den

ti lbage vendende ko ntrol sk al omfatte:

(1) luftfartsfor etage ndets  duelighe dspr øver,

(i) Luftfartsfor etage ndets

duelighe dsprøv er  skal,  hvor  det te  er

rele v ant, omfat te  følgende

manøv rer:

(A) afbr udt start , nå r der  er en

flyv esimul ator  t i l  r ådi ghed, og

ellers udel ukkende

"berøringsøv elser " ( touch

dri l ls),

(B) start  med motorsvigt mellem
V1 og V 2 el ler  så  snart

sikkerhedshensynene ti l lader

det ,

(C)

præcisionsins trumentindflyvn

ing  ti l  minima med – i t i l fælde

af f lermotore de flyvemaskiner -

én  motor ude af  drift,

(D) ikke-præcisionsindflyvning ti l

minima,

(E) overskydning på  inst rumenter

fra minima med – i  t i l fælde af

flermotorede flyvemaskiner -

én  motor ude af  drift  og

(F) landing med én motor ude af

drift. For  enmotorede

flyvemaskiner  kræves der

udfør t en øvelsesnødlanding.

(i i) Hvis  der  udføres manøvrer  med

udfald af en motor  i en

flyvemaskine,  skal  der simuleres

motorsvigt.

(i i i) I t i l læg ti l  de i ovenstående

underpunkt (i)(A) t i l  (F) foreskrevne

afprøvninger  skal  de gældende krav

ti l  udstedelse  af

f lyvebesætningscertif ika ter  opfyldes

hver  12 . måned og kan kombineres

med luftfartsforetagendets

duelighedsprøve.

(iv) For en pi lot,  som udelukkende

udfører  VFR-flyvninger, kan  den i

ovenstående underpunkt  (i)(C) t i l

(E) foreskr evne ko ntrol  undlades,

dog med undtagelse  af  en

indflyvning og overskydning i  en

flermotoret  f lyvemaskine med én

motor  ude af drift.

(v) Luftfartsforetagendets

duelighedsprøver  skal udføres  af en

typecertif iceringseksaminator.
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(2) Nød-  og sikkerhedsudstyrskont rol.  De

områ der , de r skal  k ontrol ler es,  er  de

områ der , hvori de r er trænet  i

overe nsstemmelse  med ove nstående

un d erp unk t (a)(3).

(3) Rutekont rol.

(i) Rute kont rol ler ne  skal  påvise evnen

ti l  på  t i l fre dssti l le nde må de at

udfør e  e n fuldstændig  r uteflyvning

inkl usiv e proce dure rne før og efter

flyv ninge n og anven delse af det t i l

rådighe d vær e nde udstyr som

angiv et  i  driftshå ndboge n.

(i i) De r skal  fore ta ges en  be dømmelse

af f ly ve besætni ngens  kv alif ika tioner

med he nsyn ti l  for v altni ng  af

besætningsressour cer.

(i i i) Når  pi loter  pålægges opga ve r som

flyv ende pi lot og i k ke -flyvende

pilot, sk al de  k ontrol ler es i  begge

funktione r.

(iv) Rute kont rol ler ne  skal  gennemføres i

en  f ly v emaskine.

(v) Rute kont rol ler ne  skal  udfør es af

luftfartø jschefer , som er udpeget  af

luftfartsfor etage ndet,  og som kan

godk endes af M yndigheden.

Bilag  2  t i l  OPS 1.965

Tilbagevendende træning og kontrol -
systempaneloperatører

(a) Den ti lbagev e nde nde  træni ng og

ko ntrol  af systempa neloper atør er  sk al opfylde

kra ve ne  ti l  pi loter  samt e v entuelle  y derl igere

spe cif ikk e  opgav er,  dog udelades  de punkter,

som ikk e f inder a nv e ndelse  på

syst emp a nelope ra tør er.

(b) Den ti lbagev e nde nde  træni ng og

ko ntrol  af systempa neloper atør er  sk al så vid t

muligt  f inde  sted  sid eløbende me d, a t  en  pi lot

ge n nemg år t i lba ge v endende t ræning og

ko ntrol.

(c) En r ute kontrol sk al udfør es  af en

luftfartø jsc hef, som er  udpe get  af

luftfartsforetagendet,  og som kan godkendes

af Myndigheden,  el ler  af en

typecertif iceringsinstruktør  el l er -eksaminator

af systempaneloperatører.

Bilag  1  t i l  OPS 1.968

Pilotkvalificer ing til at operere i begge
pilotsæder

(a) Luftfartø jschefer , hvis opgaver  også

kræver,  at  de  opererer i  højre  sæde og

udfører  andenpilotopgaver,  el le r

luftfartø jschefer , som skal  udføre t rænings-

el ler eksaminationsopgaver  fra  højre sæde,

skal  gennemføre yderl igere træni ng og kon trol

som angivet  i  driftshåndbogen sideløbende

med luftfartsforetagendets  duelighedsprøver,

der  er foreskrevet  i  OPS 1.965(b).  Denne

yderl igere t ræning skal mindst  omfatte

følgende:

(1) svigt  af  en  motor under s tar t,

(2) indflyvning og overskydning med en

motor  ude af drift og

(3) landing med en motor ude af drift.

(b) Hvis  der  udføres manøvrer  med

udfald af en motor  i en  f lyvemaskine,  skal der

simuleres motorsvig t.

(c) Ved operation i  højre sæde skal den i

OPS krævede kontrol af operation  i venstre

sæde endvidere være gyldig  og aktuel.

(d) En pi lot, der afløser  luftfartø jschefen

som PIC,  skal sideløbende med

luftfartsforetagendets  duelighedsprøver,  som

foreskrives i  OPS 1 .965(b),  demonstrere

praktisk udførelse af øvelser  (practice of

dri l ls) og  procedurer,  som ellers  vi l le henhøre

under luftfar tøjschefens  ansvarsområde i

egenskab af PIC.  Hvis forskellene  mellem

venst re  og  høj re  sæde ikke er  væsentl ige

(f.eks.  på  grund af  anvendelse af autopilot),

kan øvelsen  udføres i  begge sæder.

(e) En pi lot, som ikke  er

luftfartø jschefen,  og  som gør tjeneste  i

venst re  sæde, skal  sideløbende med

luftfartsforetagendets  duelighedsprøver,  som

foreskrives i  OPS 1 .965(b),  demonstrere

praktisk udførelse af øvelser  og procedurer ,
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som ellers vi l le  he nhøre  under

luftfartø jsc hefe ns a nsvarsområ de i e ge nskab

af ik k e-flyvende  pi lot. Hvis forskell ene mellem

ve nst re  og  høj re  sæde  ik k e er  v æsentl ige

(f.eks.  på  gr und af  a nve ndelse af a utopilot),

ka n  ø vels en  udfør es i  begge sæder.

Bilag  1  t i l  OPS 1.980

Operat ion på mere end én type eller
variant

(a) Hvis  e t f ly v ebesætni ngsmedlem

ope rerer  me re  end é n fly v emaskine ty pe el ler  -

vari a nt inde n for  en  el l er f le re

cer tif ikat p åtegninge r (ty pe  -  f lerpi lot),  skal

luftfartsforetage ndet  sikr e:

(1) at d en  minimumsfly v ebesætni ng, som er

an givet  i  driftshå ndboge n,  er  de n samme

for h ver ty pe el ler  v aria nt , de r skal

ope rer es,

(2) at et  f ly ve besætningsmedl em ikke

ope rer er  me re  end to f l yv emaskinetyper

el ler -v arianter , hvorti l  de r kræv es en

særskilt  certif ik atpåte gni ng , og

(3) at d er i  e n  gi ve n fl yv et je nesteperiode

ku n  fly ves  med fly vemaskiner  inden for

én  certif ik atpå te gning, me dmindre

luftfartsfor etage ndet  har  udarbe jdet

proc e dur er,  som sikr er  t i lstræk k elig t id

ti l  forb ere delse.

(b) Hvis  e t f ly v ebesætni ngsmedlem

ope rerer  me re  end é n klasse,  type el ler

vari a nt af e n fly v emaskine  (kl asse - og/el ler

ty pe  -  e n keltpi lot) me n i kk e  inde n for en

en k elt ce rtif ika tpåtegni ng,  skal

luftfartsforetage ndet  ove rhol de  følge nde:

(1) Et f ly ve besætningsmedl em må  ikke

ope rere  mere  end:

(i) tre  typer el ler  vari a nte r af

f lyv emaskiner  med stempelmotorer

el ler

(i i) tre  typer eller  varianter  af

f lyv emaskiner  med

tur bopropmotor er  el le r

(i i i) en  type  el le r va ria nt  af en

flyvemaskine  med turbopropmotorer

og en type  el ler variant  af  en

flyvemaskine  med stempelmotorer

el ler

(vi) en  type el ler  variant af en

flyvemaskine  med turbopropmotorer

og en hvi lken  som helst

f lyvemaskine  inden for en bes temt

klasse.

(2) OPS 1.965 for hver  type  el le r variant,  der

opereres,  medmindre

luftfartsforetagendet  har  indført

specif ikke  procedurer og/el ler

operationelle begrænsninger,  som kan

godkendes af Myndigheden.

(c) Hvis  e t f lyvebesætningsmedlem

opererer  mere  end en type  el ler variant  af  en

flyvemaskine  (type - enkeltpi lot  og type  -

f lerpi lot) men ikke  inden for en enkelt

cer tif ikatpåtegning,  skal luftfartsforetagendet

overholde følgende:

(1) ovenstående underpunkt  (a)(1),  (a)(2)

og (a)(3),

(2) nedenstående underpunkt  (d).

(d) Hvis  e t f lyvebesætningsmedlem

opererer  mere  end en type  el ler variant  af  en

flyvemaskine  (type - f lerpi lot) men ikke  inden

for en  enkelt  certif ikatpåtegning, skal

luftfartsforetagendet  overholde  følgende:

(1) ovenstående underpunkt  (a)(1),  (a)(2)

og (a)(3),

(2) Før udøvelse af rett ighederne i  henhold

ti l  2 cer tif ika tpåtegninger:

(i) skal  f lyvebesætningsmedlemmer

have gennem ført

luftfartsforetagendets

duelighedsprøve  to  på hinanden

følgende gange og skal have 500

timer i  den relevante

besætningsposit ion  inden for

erhvervsmæssige

lufttransportf l yvninger hos  det

samme luftfartsforetagende.

(i i) Såfremt  en  pi lot  har  e rfaring  hos et

luftfartsforetagende og udøver
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rett ighe der ne i  he nhold t i l  2

cer tif ikatpåtegninge r og dernæst

forfremmes ti l  l uftfar tøjschef hos

det  samme l uftfartsfor etage nde på

én af de  pågældende ty per , er  den

kræv ede minimumserfaring  som

luftfartø jschef 6  måne der  og 300

timer,  og  pi lote n sk al have

ge nnemført for eta gendets

duelighedsprøv e  2  på hinanden

følge nde gange , før  den

på gælde nde  igen e r ber et tiget t i l  a t

udøv e ret t ighe derne  i he nhold  t i l  2

cer tif ikatpåtegninger.

(3) Før f l yv e besætningsme dlemmer

på be g ynder træning ti l  og  ope ration  af

en  anden type el ler  variant,  sk al de  have

ge n nemført 3 må ne de rs og 150 timers

flyv ning på  basisfly vemaskine n, og  dette

skal  omfa tte mindst  én  duelighe dsprøve.

(4) Efter fuldfør else  af den første

rut e kontrol på de n ny e ty pe  skal  der

præst er es 50  time rs f ly v ning el ler  20

sektorer udelukk ende på  fly v emaskiner

med  de n nye  ty pe cer tif iceri ng.

(5) OP S 1.970 for hver  type,  der  opereres,

medmindre  My ndighe de n har  t i l lad t

gods krivning  i ov er enss temmelse med

ne d enstå e nde under punkt  (7).

(6) De n  periode,  inden for hvi lk en  der

kræv es r utefly v ningserfaring på hver

type,  skal  v ær e angiv et  i

driftshåndboge n.

(7) Hvis  d er  søges om godsk riv ning for  a t

ne dsætte kr av e ne  ti l  t ræning,  kont rol og

nylig  erfaring  mellem fl yv emaskinetyper,

skal  luftfa rtsfor eta gendet ov er  for

Myndigheden påvise,  hvi l ke  punkter det

ikke er  nødvendigt  at gentage på  hver

type  el l er v aria nt  på gr und af l igheder.

(i) OPS 1.965(b)  k ræve r, at

luftfartsfor etage ndets

duelighe dsprøv e  udfør es to gange

hv er t år.  Hvis de r t i l lades

godskrivning  i ov er enss temmelse

med ovenstående underpunkt (7),

så l uftfartsfor eta gendets

duelighe dsprøv er  ka n alternere

mellem de to typer, giver  hver

duelighedsprøve

luftfartsforetagendets

duelighedsprøve  for den anden type

fornyet  gyldighed.  Under

forudsætning af, a t  perioden mellem

cer tif ikatduelighedsprøver i kke

overstiger  den periode, som er

foreskrevet i  de  gældende

bestemmelser for  udstedelse af

f lyvebesætningscertif ika ter  for  hver

type,  er de gældende krav t i l

uds tedelse af

f lyvebesætningscertif ika ter  opfyld t.

Endvidere skal  den relevante  og

godkendte t i lbagevendende træning

være angivet i  driftshåndbogen.

(i i) OPS 1.965(c)  k ræver en  rutekontrol

hver t år.  Hvis der t i l lades

godskrivning  i overenss temmelse

med ovenstående underpunkt (7),

så rutekontrol le rne kan alternere

mellem typer el ler  varianter, giver

hver  rutekont rol rutekontrol len  for

den anden type  el ler variant  fornyet

gyldighed.

(i i i) Årl ig træning Den årl ige  nød-  og

sikkerhedsudstyrs træning og -

kontrol  skal dække al le krav  t i l  hver

type.

(8) OPS 1.965 for hver  type  el le r variant,

som opereres,  medmindre Myndigheden

har  t i l ladt godskrivning i

overensstemmelse  med ovenstående

underpunkt (7) .

(e) Hvis  e t f lyvebesætningsmedlem

opererer  kombinationer  af  f lyvemaskinetyper

el ler -varianter  (klasse -  enkeltpi lot  og  type  -

f lerpi lot), skal luftfartsforetagendet  godtgøre,

at der er  godkendt specif ikke  procedurer

og/el le r operationelle  begrænsninger  i

overensstemmelse  med OPS 1.980(d).
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SUBPART O

KABINEBESÆTNING

OPS 1.988

Anvendelsesområde

Luftf artsfor etage ndet  sk al si kr e, at  al l e

bes æt nin gsme dlemmer , som ik k e er

flyv eb esætningsme dlemmer,  og som

luftfartsforetage ndet  har  t i ldelt opga ver i

pass ag erkabine n i  e n  f lyv emaskine,

ov erh old er kr a ve ne i denne Subpar t samt  de

gæld e nd e sik ker hedsr e gler.  Undta ge t herfra

er do g yd erl iger e besætningsmedl emmer, som

ud elu k ke n de  er pål agt i kke-

sikk erhe dsrelater ede  opga v er.

OPS 1.990

Kabinebesætningens antal og
sammensætning

(a) Luftfartsfor etage ndet  må ikk e operere

en flyvemaskine  med en maksimal  godkendt

pass ag erkonfigura tion  på fl ere  end 19 sæder ,

når  der  b efor dr es én  el ler f l ere  passagerer,

medmi nd re  besætni nge n omfat ter  mindst  é t

ka bin e bes ætningsme dlem med det  formål at

udføre  opga v er,  som er  angiv et  i

driftsh ån d boge n, og  som  v e drør er hen sy net t i l

pass ag erernes  sik k er he d.

(b)  Ve d ov er holdelse  af  ove nstående

un d erp u nk t (a) sk al luftfartsfor etagendet

sikre,  at mindste a ntal let  af

ka bin e bes ætningsme dlemmer  er det s tørste af

følge nd e a ntal:

(1) et k abine besætningsmedl em for hver  50

eller p åbegy ndt 50 passa ge rsæder , som

er i nstal ler et på samme dæk i

f lyv emaskine n,  el le r

(2) det  antal  k abinebesætningsmedl emmer,

som d eltog a ktiv t i  den på gældende

nød e va k ueringsdemonstr ation i

f lyv emaskine ns k abi ne , el ler  som a ntages

at h ave  deltaget  i  de n r el ev a nte  analyse.

Hvis  den maksimale  godk endte

pass ager konfigura tion  e r mi ndst  50

sæd er mindre  e nd de t a ntal  sæde r, der

ble v eva k uer et  under de monstr ationen,

ka n  a ntal let  af

kabinebesætningsmedlemmer  dog

nedsættes med 1  for hvert  multiplum af

50 sæder,  som den maksimale  godkendte

passagersædekonfiguration er  mindre

end den cer tif icerede

maksimumkapacitet.

(c) Myndigheden kan under  særlige

omstændigheder  kræve, at  e t

luftfartsforetagende i besætningen medtager

yderl igere kabinebesætningsmedlemmer.

(d) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

kravene i Subpar t O over holdes,  når

foretagendet  antager

kabinebesætningsmedlemmer , som er

selvstændige  og/el ler  arbejder freelance el ler

på  delt id.  I denne henseende skal der lægges

særlig vægt  på det samlede antal

f lyvemaskinetyper el ler  -varianter , som et

kabinebesætningsmedlem må fl yve med

henblik på erhvervsmæssig lufttranspor t, og

som ikke må overs tige de  krav,  der

foreskrives i  OPS 1 .1030,  herunder også når

et andet  luftfartsforetagende gør  brug af

tjenesteydelser  fra  den pågældende.

(1) at antal let  af  passagerer  er nedsat  i

overensstemmelse  med de  procedurer,

der  er angive t i  driftshåndbogen,  og

(2) at der indsendes en rapport t i l

Myndigheden efter  fuldførelsen af

flyvningen.

(e) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

kravene i Subpar t O opfyld es, når

foretagendet  antager

kabinebesætningsmedlemmer , som er

selvstændige  og/el ler  arbejder freelance el ler

på  delt id.  Der skal  i  denne henseende lægges

særlig vægt  på det samlede antal

f lyvemaskinetyper el ler  -varianter , som et

kabinebesætningsmedlem må fl yve med

henblik på erhvervsmæssig lufttranspor t, og

som ikke må overs tige de  krav,  der

foreskrives i  OPS 1 .1030,  herunder også når

et andet  luftfartsforetagende gør  brug af

tjenesteydelser  fra  den pågældende.

OPS 1.995

Mindstekrav
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(a) Luftfartsfor etage ndet  sk al si kr e, at

hver t ka bine besætningsme dle m opfyl der  de

gæld e nd e kr a v t i l  minimumsal der  og sundhed.

(b) Luftfartsfor etage ndet  sk al si kr e, at

hver t ka bin e besætningsme dle m er k valif icere t

ti l  at  u dføre si ne  opga ver  i ov er enss temmelse

med  d e  pr ocedur er,  der  er  a ngivet  i

driftsh ån d boge n.

OPS 1.1000

Overordnede
kabinebesætningsmedlemmer

(a) Luftfartsfor etage ndet  sk al udpege e t

ov erordn et  ka binebesætni ngsme dlem, når

mere en d  é t ka bine besætningsme dle m gør

tje n est e.

(b) Det ov eror dnede

ka bin e bes ætningsme dlem er a nsv arl ig  over

for luftfa rtø jschefe n for  udfør else  og

koordin eri ng  af  de(n)  k a binesik k erhe ds- og

nød pro c ed ur e(r), som er a ngive t i

driftsh ån d boge n.

(c) Når  OPS 1 .990 kræv er,  a t der

medføres  me re  e nd ét

ka bin e bes ætningsme dlem, må

luftfartsforetage ndet  ik k e udpege e n person

ti l  st i l l inge n som over ordnet

ka bin e bes ætningsme dlem, me dmindre  den

på gæld e nd e person har mindst ét  å rs erfaring

som o perationel ka bine besætningsme dlem og

har  ful dført  e n  rel ev a nt  udda nnelse.

(d) Luftfartsfor etage ndet  sk al fastsætte

proc e durer  for udv ælgelse  af  det  næste mest

eg n ed e k abi ne besætningsmedl em ti l

fun ktio ne n  som over ordnet

ka bin e bes ætningsme dlem i t i l fælde  af,  a t det

ud pe g ed e ov erordnede

ka bin e bes ætningsme dlem bliver

uarbejdsdygtigt . Disse  procedurer  skal kunne

godkendes af M yndigheden og tage  hensyn ti l

det  på gælde nde  k abinebesætningsme dlems

ope ratio n elle erfaring.

OPS 1.1005

Grunduddannelse

Luftf artsfor etage ndet  sk al si kr e, at  hvert

kabinebesætningsmedlem i overenss temmelse

med de  gældende krav  fuldfører  en

grunduddannelse, som er  godkendt af

Myndigheden, og er  indehaver  af  e t

erhvervskvalif ikationsbevis (attestation of

professional competence), som beskriver den

uddannelse,  det  pågældende

kabinebesætningsmedlem har  fuldført  med

vell ykket  resultat.

OPS 1.1010

Omstill ings- og forskelsuddannelse

Luftfartsforetagendet  skal si kre, at  hvert

kabinebesætningsmedlem har  fuldført  en

relevant uddannelse  i overensstemmelse  med

de gældende regler  og  som angivet  i

driftshåndbogen, inden den pågældende

varetager  anviste opgaver i overe nsstemmelse

med følgende:

(1) Omsti l l ingskursus.

Kabinebesætningsmedlemmet skal

fuldføre  et  omsti l l ingskursus, inden den

pågældende:

(i) første  gang af luftfar tsfore tagendet

udpeges ti l  at  gøre t jeneste som

kabinebesætningsmedlem eller

(i i) udpeges ti l  at  gøre t jeneste på en

anden flyvemaskinetype samt

(2) Forskelstræning. Der skal fuldføres

forskelsuddannelse,  inden der  gøres

tjeneste:

(i) på  en  variant  af en

flyvemaskinetype, som opereres  på

det  pågældende tidspunkt,  el ler

(i i) på  aktuelt opererede typer  el ler

varianter af f lyvemaskiner , hvor der

forefindes  forskell igt

sikkerhedsudstyr , forskell ig

placering  af  sikkerhedsudstyr,  el le r

hvor de almindelige procedurer el ler

nødprocedurerne  er  forskell ige.

OPS 1.1012
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Rutineopbygningsflyvninger

Luftf artsfor etage ndet  sk al si kr e, at  hvert

ka bin e bes ætningsme dlem efte r fuldført

omsti l l ingstr æni ng ge nnemgå r en

ruti neo p by gning, inde n de n pågældende gør

tje n est e som del  af  det  mindsteantal

ka bin e bes ætningsme dlemmer , de r kræves i

OP S 1.9 90(b).

OPS 1.1015

Tilbagevendende træning

(a) Luftfartsfor etage ndet  sk al si kr e, at

hver t ka bine besætningsme dle m i

overe nsst emmelse  med de  gælde nde  krav

ge n nemg år t i lba ge v endende t ræning, som

omfatt er  de opga v er,  der er  påla gt  hvert

ka bin e bes ætningsme dlem under almindelige

proc e durer  og nødprocedur er,  samt øv elser ,

som er rele v ante  for  de(n)  type(r) og/el ler  –

vari a nt(e r) af e n  fly vemaskine,  på hvi lk en  de

gør tj e nes te.

(b) Luftfartsfor etage ndet  sk al si kr e, at

prog rammet  for  t i lba gev e nde nde træning og

ko ntrol,  som er  godk endt  af  My ndigheden,

omfatt er  t eor etisk  og pra ktisk under visning

samt  in divid uelle øv else r.

(c) Gyldighe dsperiode n for

ti lbage vendende træni ng samt  den hermed

forbu n dn e  kont rol, som kræv es i  OPS 1 .1025,

er 12  k ale ndermå ne der plus  de n r esterende

del af u dstedelsesmå ne den.  Hvis  be viset  e r

uds te dt  inde n for de  sidste  3

kal en d ermåneder  af  gyldighedsperiode n for  en

foreg å en d e kontrol,  r egnes

gyl dig he dsp eriode n fra  udstedelsesdatoen ti l

12 kale nd ermåne der  efter  udløbsdatoe n for

de n fo re gå e nde  kont rol.

OPS 1.1020

Genopfriskningstræning

(se bi lag  1.1020 ti l  OPS

1.001)

(a) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

hver t kabinebesætningsmedlem, som ikke  har

gjor t f lyvet jeneste i mere  end 6  måneder , og

som stadig er omfat te t af gyldighedsperioden

for den tidl igere  kontrol, som kræves  i OPS

1.1025(b)(3),  fuldfører den i d riftshåndbogen

anfør te  genopfriskningstræning som

foreskrevet i  bi lag 1 t i l  OPS 1 .1020.

(b) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at  et

kabinebesætningsmedlem, som ikke  har  været

fraværende fra  al f lyvetjeneste,  men hvor

denne t jeneste i kke  har  omfatte t opgaver på

en bestemt  flyvemaskinetype inden for de

forudgående 6 måneder som krævet  i OPS

1.990(b),  inden vedkommen de varetager  disse

opgaver  på  den pågældende

flyvemaskinetype, enten:

(1) gennemfører  genopfriskningstræning på

den pågældende type  el ler

(2) opererer  to  rutinegenopbygningssektorer

under erhvervsmæssige flyvninger på

den pågældende type.

OPS 1.1025

Kontrol

Luftfartsforetagendet  skal si kre, at  hvert

kabinebesætningsmedlem under el ler  ef ter

fuldførelsen af den uddannelse , som kræves i

OPS 1.1010 og 1 .1015,  gennemgår  en  kon trol,

som omfatter den træning, de  har  modtaget,

for a t bekræfte  den pågældendes  duelighed

ved udførelse af almindelige

sikkerhedsopgaver  og beredskabsopgaver.

Denne kontrol  skal udføres  af  personale,  som

kan godkendes  af  Myndigheden.

OPS 1.1030

Operat ion på mere end én type eller
variant

(a) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

hver t kabinebesætningsmedlem ikke gør

tjeneste på  mere end tre f lyvemaskinetyper.

Dog kan e t kabinebesætningsmedlem med

Myndighedens  godkendelse gøre  tjeneste  på

fire f lyvemaskinetyper , under forudsætning
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af, at  min dst to af ty perne  har  t i lsv arende

sikk erhe ds udstyr  og nødpr ocedur er.

(b) Me d he nblik  på  ove nstående

un d erp u nk t (a) be tra gtes v aria nter  af en

flyv emas kin ety pe  som forskell ige typer,

såfremt de  ik k e har l igheder  på al le  følgende

områ der:

(1) bet j ening  af nødudgange,

(2) sikk erhe dsudstyr ets  pl acering  og type  og

(3) nød pro cedur er.

OPS 1.1035

Uddannelsesdokumentation

Luftf artsfor etage ndet  sk al:

(1) føre f or tegnels er over hele den i OPS

1.100 5,  1.1010, 1 .1015,  1.1020 og

1.102 5 kr æv e de  tr æning og kontrol  og

(2) efter  anmodning s ti l le dokume ntationen

for al le  omsti l l ingsk urser  og  al

t i lbagev endende træni ng og kontrol t i l

rådi gh e d for  det  pågældende

ka bin e besætningsme dlem.

Bilag  1  t i l  OPS 1.1020

Genopfriskningskurser

Luftf artsfor etage ndet  sk al si kr e, at

ge no pfriskningstr æni nge n udføres  af  be hørigt

kv alif icere de  personer og  for hvert

ka bin e bes ætningsme dlem som minimum

omfatt er:

(1) nød pro cedur er i nkl usiv e  pi lotens

uarb ejdsdy gtig,

(2) eva ku eri ngsproce durer  inkl usiv e metoder

for st yring af fol kemasser,

(3) bet j eni ng  og fak tisk  å bni ng  af al l e

almind elige udgange og al le  nødudgange

ti l  e va k ue ring af passager er i  en

flyv emaskine  el l er i  e n re præse ntativ

trænin gsa nor dni ng ,

(4) demonstra tion  af  bet je ningen af al l e

andre udgange inklusive vinduerne  i

cockpi tte t og

(5) placering  og håndtering af nødudstyr,

herunder  i ltsys temer,  samt påtagning af

redningsveste , bærbare

i ltforsyningsenheder  og åndedrætsværn.
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SUBPART P

HÅNDBØGER, LOGS OG
DOKUMENTATION

OPS 1.1040

Almindelige bestemmelser om
driftshåndbøger

(a) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

driftshåndbogen indeholder al le  de

instruk tioner  og  informationer,  som er

nødvendige,  for at  det  operative personale

kan udføre sine  opgaver.

(b) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

driftshåndbogens indhold , herunder  al le

ændringer og revideringer,  ikke strider mod

bestemmelserne  i driftst i l ladelsen (AOC)

eller andre  gældende bestemmelser og  kan

godkendes af el ler,  hvor det er relevant,  e r

godkendt  af  Myndigheden.

(c) Medmindre andet  e r godkendt  af

Myndigheden el ler foreskrevet  i  na tional ret ,

skal  luftfa rtsforetagendet udarbejde

driftshåndbogen på  engelsk.  Endvidere  kan

luftfartsforetagendet  oversætte  håndbogen

helt  el ler delvist  t i l  et andet  sprog og

anvende denne helt  el ler delvist  på det

pågældende sprog.

(d) Skulle  det  bl i ve  nødvendigt  for

luftfartsforetagendet  a t udarbe jde  nye

driftshåndbøger  el le r større dele/bind  heraf,

skal  fore tagendet overholde ovenstående

underpunkt (c). I al le  andre  t i l fælde skal

luftfartsforetagendet  opfylde  ovenstående

underafsnit (c) hurtigs t muligt  og i intet

t i l fælde senere  end den 1.  december 2000.

(e) Luftfartsforetagendet  kan udgive

driftshåndbogen i  særski lte  bind .

(f) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

alt opera tivt  personale  har  let  adgang ti l  et

eksemplar  af  hver del af driftshåndbogen,

som er relevant for  det  pågældende

personales  opgaver . Endvidere skal

luftfartsforetagendet  t i l  hver t

besætningsmedlem udlevere et  personligt

eksemplar  af  driftshåndbogens  del A  og B

eller afsnit herfra,  som er relevante  for

selvstudium.

(g) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

driftshåndbogen ændres el ler  revideres,  så

instruk tionerne  og informationerne, som er

indeholdt  heri,  t i l  stadighed holdes

ajourfør t. Luftfartsfore tagendet skal  sikre,

at alt  operati vt personale gøres b ekendt

med de  ændringer,  som er relevante  for  det

pågældende personales opgaver.

(h) Enhver indehaver af en

driftshåndbog el ler af rel evante  dele af en

driftshåndbog skal holde  denne/disse  a jour

med de  ændringer  el l er revisioner,  som

udleveres af luftfar tsfore tagendet.

(i) Luftfartsforetagendet  skal på

forhånd ti lsende Myndigheden påtænkte

ændringer og revisioner  inden disses

ikraftt rædelsesdato . Såfremt  ændringen

vedrører  en  given del af driftshåndbogen,

som skal godkendes  i overensstemmelse

med OPS,  skal en sådan godkendelse

indhentes,  inden ændringen træder i kraft.

Når  der  af si kkerhedshensyn kræves

øjeblikkel ige  ændringer  el ler revisioner,  kan

disse offentl iggøres  og finde anvendelse

umiddelbar t, under  forudsætning af, at  der

er ansøgt om en eventuel  påkrævet

godkendelse.

(j) Luftfartsforetagendet  skal

indarbejde al le  ændringer  og  revisioner,

som kræves af Myndigheden.

(k) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

informationer,  som er  taget  fra  godkendte

dokumenter,  og  enhver  ændring af således

godkendte informationer  er kor rekt  gengivet

i driftshåndbogen,  og  at driftshåndbogen

ikke indeholder  informationer, som er  i str id

med noget  godkendt  dokument. Dette krav

udelukker dog ikke,  a t luftfartsforetagendet

kan anvende mere  forsig tige  data  og

procedurer.

(l) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

driftshåndbogens indhold  præsenteres  i en

form, i hvi lken  oplysningerne kan anvendes

uden vanskeligheder .

(m) Luftfar tsfore tagendet kan af

Myndigheden få  t i l ladelse t i l  at  præsentere

driftshåndbogen el ler  dele  heraf i  en anden

form end i en tryk t papirudgave. I så danne

ti lfælde skal der  sik res  e t acceptabelt

t i lgængeligheds-,  brugbarheds-  og

pålidel ighedsniveau.

(n) Brugen af en  forkortet  udgave af

driftshåndbogen fritager  ikke

luftfartsforetagendet  for at  overholde

kravene i OPS 1.130.

OPS 1.1045
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Driftshåndbog – struktur og indhold

(se bi lag  1.1045 ti l  OPS

1.001)

(a) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

den overordnede s truktur  i  driftshåndbogen

er som følger:

- Del A: Generelt/grundlæggende

Denne del  skal omfatte  al le  ikke-

typerela terede regler,  instruktioner og

procedurer,  som kræves for  en  sikker

operation.

- Del B: Operative  forhold vedrørende

flyvemaskinen

Denne del  skal omfatte  al le  de

typerela terede ins truktioner og

procedurer,  som kræves for  en  sikker

operation.  I  denne del skal der  tages

hensyn ti l  al le  forskelle  mellem typer,

varianter el ler  individuelle f l y, som

luftfartsforetagendet  anvender.

- Del C: Ins truktioner og  informationer

vedrørende ru ter  og fl yvepladser

Denne del  skal omfatte  al le  de

instruk tioner  og  informationer,  som

kræves vedrørende operationsområdet .

- Del D: Uddannelse

Denne del  skal omfatte  al le  de

personaleuddannelsesinstruk tioner,

som kræves for  en  sikker operation .

(b) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

driftshåndbogens indhold  er i

overensstemmelse  med bilag  1 t i l  OPS

1.1045 og e r  relevant for  operationsområdet

og operations typen.

(c) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

driftshåndbogens s truktur  i  enkeltheder kan

godkendes af Myndigheden.

OPS 1.1050

Flyvehåndbog

OPS 1.1055

Rejselogbog

(a) Luftfartsforetagendet  skal opbevare

følgende informationer  for  hver f l yvning i

form af  en  re jselogbog (Journey Log):

(1) flyvemaskinens registrering,

(2) dato,

(3) besætningsmedlemmets/-

medlemmernes  navn(e),

(4) besætningmedlemmets/-medlemmernes

ti ldelte opgaver,

(5) afgangssted,

(6) ankomststed,

(7) afgangstidspunkt  (off-block  t ime),

(8) ankomsttidspunkt  (on-block  t ime),

(9) antal t imers  f lyvning,

(10) flyvningens  ar t,

(11) hændelser, (eventuelle) observationer

og

(12) luftfartø jschefens underskrift (el ler

t i lsvarende).

(b) Luftfartsforetagendet  kan af

Myndigheden gives t i l ladelse t i l  ikke at  føre

en rejselogbog el ler  dele  heraf,  hvis de

relevante  oplysninger  forel igger  i andre

dokumenter.

(c) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

al le registre ringer  foretages løbende, og at

de  er i  bl ivende form.

OPS 1.1060

Operat ionel flyveplan

(a) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

den operationelle  f lyveplan,  som anvendes ,

og de regist reringer,  der  foretages under

flyvningen,  indeholder  følgende:

(1) flyvemaskinens registrering,

(2) flyvemaskinens type og variant,

(3) dato for  f lyvningen,

(4) flyvningens  identif ikation,

Luftfartsforetagendet  skal udarbejde  en

gældende godkendt f lyvehåndbog el ler  e t

t i lsvarende dokument  for hver f lyvemaskine ,

som luftfartsforetagendet  opererer.
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(5) flyvebesætningsmedlemmernes  navne,

(6) flyvebesætningsmedlemmernes  ti ldelte

opgaver ,

(7) afgangssted,

(8) afgangstidspunkt  (faktisk off-block

time,  sta rtt idspunkt),

(9) ankomststed  (planlagt  og fak tisk),

(10) ankomsttidspunkt  (faktisk

landingstidspunkt  og  on-block t ime),

(11) operationstype  (ETOPS,  VFR,

færgeflyvning  osv.),

(12) rute og  ru tesegmenter  med

checkpunkter/waypoints , afstande,

tider  og beholdne kurser,

(13) planlagt marchfart  og  flyvetider  mellem

checkpunkter/waypoints , anslåede og

faktiske  t ider  over

checkpunkter/waypoints ,

(14) sikkerhedshøjder og

minimumsniveauer,

(15) planlagte  højder og  flyveniveauer,

(16) brændstofberegninger (dokumentation

for kontrol af brændstof under

flyvningen),

(17) brændstof om bord , når motorerne

startes,

(18) alternativ(er)  for des tination og,  hvor

det  er relevant,  start og  en- route ,

herunder  de  oplysninger , som kræves i

ovenstående underpunkt  (12),  (13),

(14) og (15),

(19) første  ATS-flyveplankla rering  og

efterfølgende genklarering,

(20) beregninger  ved genplanlægning under

flyvningen og

(21) de relevante vej roplysninger.

(b) Punkter, som er  let  t i lgængelige  i

anden dokumentation  el ler fra en

acceptabel ki lde, el ler  som er irrelevante  for

den pågældende operationstype , kan

udelades  af den operationelle  f lyveplan.

(c) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

den operationelle  f lyveplan  og anvendelsen

af denne er beskrevet  i  driftshåndbogen.

(d) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

al le registre ringer  i den operationelle

flyveplan  foretages løbende,  og at  de er  i

bl ivende form.

OPS 1.1065

Opbevaringsperioder for dokumenter

OPS 1.1070

Luftfartsforetagendets redegørelse for
vedligeholdelsesstyring

OPS 1.1071

Flyvemaskinens tekniske log

Bilag  1  t i l  OPS 1.  1045

Driftshåndbogens indhold

A. GENERELT/GRUNDLÆGGENDE

1. ADMINISTRATION OG STYRING

AF DRIFTSHÅNDBOGEN

0.1. Indledning

(a) En erklæring om,  at  håndbogen

opfylder  al l e gældende bestemmelser  og

betingelserne  og vi lkårene i den gældende

driftsti l ladelse.

(b) En erklæring om,  at  håndbogen

Luftfartsforetagendet  skal si kre, at  al

dokumentation og al le  relevante

operationelle og  tekniske  informationer for

hver  enk elt f lyvning  opbevares  i de  i bi lag  1

ti l  OPS 1.1065 foreskrevne perioder.

Luftfartsforetagendet  skal udarbejde  en

gældende godkendt redegørelse  for

vedligeholdelsesstyringen som foresk revet i

OPS 1.905.

Luftfartsforetagendet  skal føre  en  teknisk

log for  f lyvemaskinen som foreskrevet i  OPS

1.915.

Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

driftshåndbogen indeholder følgende:
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indeholder operationelle  inst ruktioner, som

skal  overholdes  af  det  pågældende

personale .

(c) En fortegnelse  over og  en kort

beskrivelse af de  forskell ige dele,  deres

indhold,  anvendelsesområde og brug.

(d) Forklaringer på og definit ioner  af

begreber og  ord, som er  nødvendige ved

brug af driftshåndbogen.

0.2. System for  ændring  og revision

(a) Navn på  den ansvarl ige for

udstedelse og indførelse af ændringer og

revisioner.

(b) En fortegnelse  over ændringer og

revisioner med angivelse af indførelses-  og

ikraftt rædelsesdatoer.

(c) En erklæring om,  at  håndskrevne

ændringer og revisioner  ikke er t i l ladt

bortset  fra  situationer,  hvor  hensynet  t i l

s ikkerheden kræver ø jeblikkel ig ændring

eller revision .

(d) En beskrivelse af systemet for

annotation  af  sider samt  disses

ikraftt rædelsesdatoer.

(e) En fortegnelse  over gældende sider.

(f) Annotation af ændringer (på

tekstsider  og  så  vidt  muligt  på kor t og

diagrammer).

(g) Midle rtidige  revisioner .

(h) En beskrivelse af

distributionssys temet  for  driftshåndbøger,

ændringer og revisioner.

2. ORGANISATION OG

ANSVARSOMRÅDER

1.1. Organisationsstruktur.  En  beskrivelse

af organisa tionss truk turen,  herunder en

overordnet  organisa tionsplan  for selskabet

og en organisationsplan  for  driftsafdelingen.

Organisationsplanen skal give et  bi l lede af

forholdet  mellem driftsafdelingen og

selskabets  øvrige afdelinger .

Organisationsplanen skal navnlig vise

underordningen og rapporteringsl in jerne for

al le divisioner, afdelinger  osv.,  som

vedrører  sikkerheden ved flyveoperationer.

1.2. Udpegede sti l l ingsindehavere .  Navnet

på  hver udpeget  sti l l ingsindehaver,  som er

ansvarl ig for  f lyveoperationer,

vedligeholdelsessystemet, uddannelse  af

besætning og ground operationer som

foreskrevet i  OPS 1.175(i). Der  skal  heri

indgå en  beskrivelse  af  de pågældendes

funktioner og ansvarsområder.

1.3. Ansvar  og pl igter for  personale t i

driftsledelsen  (operations management).  En

beskrivelse af de  pl ig ter , det ansvar  og  de

befø jelser,  driftsledelsens personale har

vedrørende sikkerheden ved

flyveoperationer og overholdelsen  af  de

gældende bestemmelser.

1.4. Luftfartø jschefens beføjelser , pl igter

og ansvar.  En  redegørelse,  som definerer

luftfartø jschefens beføjelser , pl igter og

ansvar.

1.5. Pligter og ansvar  for andre

besætningsmedlemmer  end

luftfartø jschefen.

3. OPERATIONEL KONTROL OG

TILSYN

2.1. Luftfartsforetagendets  t i lsyn med

driften.  En  beskrivelse  af

luftfartsforetagendets  system for  t i lsyn med

driften (se OPS 1.175(g)). Af  denne

beskrivelse skal  det  fremgå, hvorledes der

føres t i lsyn  med flyveoperationernes

sikkerhed og besætningens kvalif ikationer .

Navnlig  skal  de procedurer, der er

forbundet med følgende punkter,  beskrives:

(a) gyldigheden af  certif ikater og

beviser ,

(b) det  operative personales

kompetence  og

(c) styring,  analyse og opbevaring  af

registreringer,  f lyvedokumentation,

yderl igere oplysninger og  data.

2.2. System for  bekendtgørelse af

yderl igere operationelle  instruktioner og

oplysninger.  En  beskrivelse  af  e thvert

system for  bekendtgør else  af oplysninger,

som kan være af operationel art,  men som

supplerer  informationerne  i

driftshåndbogen. Anvendelsesområdet for

disse oplysninger  og ansvaret for

bekendtgørelsen af disse  skal medtages.

2.3 . Program for forebyggelse af havarier

og for  f lyvesikkerhed.  En beskrivelse af de

vigtigste aspekter af programmet  for

flyvesikkerhed.
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2.4. Operatione l  kont rol. En beskrivelse  af

de  procedurer  og  det  ansvar, som kræves

for a t udøve operationel  kont rol med hensyn

ti l  f lyvesikkerhed.

2.5. Myndighedens  befø jelser.  En

beskrivelse af Myndighedens  befø jelser.

4. KVALITETSSYSTEM

(a) en kvalite tspolit i k,

(b) en beskrivelse af

kvalite tssys temets  organisation og

(c) arbejds-  og ansvarsfordelingen.

5. BESÆTNINGENS

SAMMENSÆTNING

4.1. Besætningens  sammensætning. En

beskrivelse af den metode,  der  bestemmer

besætningernes sammensætning,  under

hensyn ti l  følgende:

(a) den type af f lyvemaskine,  der

anvendes,

(b) området for  og typen af den

operation,  der  udføres,

(c) flyvningens  fase,

(d) mindstekravet  t i l  an tal

besætningsmedlemmer  og den planlagte

flyvetjenesteperiode,

(e) besætningsmedlemmernes erfa ring

(samlet  og opg jor t efte r type),  nyl ig

erfaring  (recency) og kvalif ikationer ,

(f) udpegelsen af luftfartøjschefen

og,  hvis f lyvningens  varighed kræver det,

procedurerne for  afløsning af

luftfartø jschefen el ler  andre medlemmer af

flyvebesætningen (se bi lag  1  t i l  OPS 1.940)

og

(g) udpegelsen af det overordnede

kabinebesætningsmedlem og,  hvis

flyvningens  varighed kræver det,

procedurerne for  afløsning af det

overordnede kabinebesætningsme dlem og et

eventuelt  andet kabinebesætningsmedlem.

4.2. Udpegelse  af luftfartø jschefen.  De

gældende bestemmelser  for udpegelsen af

luftfartø jschefen.

4.3. Flyvebesætningens

uarbejdsdygtighed.  Instruktioner

vedrørende overdragelse  af  kommandoen i

t i l fælde af uarbe jdsdygtighed blandt

flyvebesætningen.

4.4. Operation af mere end én  type.  En

redegørelse,  som viser,  hvi lke f l yvemaskiner

der  bet ragtes som ti lhørende samme type

med henbli k på:

(a) planlægning af f l yvebesætning og

(b) kabinebesætning.

6. KVALIFIKATIONSKRAV

5.1. En beskrivelse af de  certif ikater,

beviser , kval if ikationer/den kompetence

(f.eks.  kendskab ti l  ruter  og flyvepladser),

erfaring,  træning, de aflagte  kontrolprøver

og den nyl ige erfaring, som kræves,  for at

det  operative personale  kan udføre sine

opgaver . Der skal tages  hensyn ti l

f lyvemaskinetypen,  operationens  art og

besætningens  sammensætning.

5.2. Flyvebesætningen

(a) Luftfartø jschef.

(b) Pilot, som afløser  luftfartø jschefen.

(c) Andenpilot.

(d) Pilot under t i lsyn .

(e) Sys tempaneloperatør.

(f) Tjeneste  på mere end én  type  el le r

variant.

5.3. Kabinebesætning.

(a) Overordnet

kabinebesætningsmedlem.

(b) Kabinebesætningsmedlem.

(i) Krævet  kabinebesætningsmedlem.

(i i) Yderl igere

kabinebesætningsmedlem og

kabinebesætningsmedlem under

rutineopbygningsflyvninger.

(c) Tjeneste  på mere end én  type  el le r

variant.

5.4. Uddannelses- , kontrol-  og

ti lsynspersonale .

En beskrivelse af det indførte

kvalite tssys tem, der som minimum skal

omfatte:
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(a) For f l yvebesætning.

(b) For kabinebesætning.

5.5. Andet  operativt  personale.

7. SUNDHEDSFORANSTALTNINGER

FOR BESÆTNINGEN

6.1. Sundhedsforanstaltninger  for

besætningen.  De  gældende bestemmelser

og vejledninger for  besætningsmedlemmer

vedrørende sundhed, herunder:

(a) alkohol  og  andre  rusgivende

væsker,

(b) narkotika,

(c) lægemidler ,

(d) sovetable tter,

(e) farmaceutiske præparater,

(f) vaccination ,

(g) dybvandsdykning,

(h) bloddonation,

(i) Forholdsregler  vedrørende mad før

og under  f lyvningen,

(j) søvn og hvi le  og

(k) kirurgiske  indgreb.

8. FLYVETIDSBEGRÆNSNINGER

7.1. Flyve- og tjenestetidsbegrænsninger

samt  krav t i l  hvi le.  Ordningen, som

luftfartsforetagendet  har  udarbe jdet  i

overensstemmelse  med gældende nationale

krav .

7.2. Overskridelse  af f lyve- og

tjenestetidsbegrænsninger og/el ler

formindskelse  af hvi leperioder.

Betingelserne,  hvorunder f lyve- og

tjenestetiden kan overskrides , el ler

hvorunder hvi leperioderne kan formindskes ,

og procedurerne,  som anvendes  ti l  at

indberet te  sådanne ændringer.

9. OPERATIONELLE PROCEDURER

8.1. Ins truktioner for  forberedelse af

f lyvningen.  Afhængigt af, hvad der er

gældende for den pågældende operation:

8.1.1 . Minimumsflyvehø jder . En

beskrivelse af metoden for bestemmelse og

anvendelse  af minimumshøjder, herunder:

(a) en procedure  for fastsættelse af

minimumshøjder/flyveniveauer  for  VFR-

flyvninger  og

(b) en procedure  for fastsættelse af

minimumshøjder/flyveniveauer  for  IFR-

flyvninger .

8.1.2 . Kriterier  for bestemmelse af

f lyvepladsers anvendelighed

8.1.3 . Metoder  for bestemmelse af

operative minima for f l yvepladser.  Metoden

for fastsættelse  af  de  operative  minima for

flyvepladser ved IFR-flyvninger  i

overensstemmelse  med OPS 1, Subpart E.

Der skal  henvises t i l  procedurerne  for

bestemmelse  af sigtbarheden og/el ler

banesynsvidden og ti l  procedurerne for

bestemmelse  af anvendeligheden af den

faktiske  sig tbarhed,  som piloterne

observerer,  den rappor terede sigtbarhed og

den rapporterede banesynsvidde.

8.1.4 . De operative minima en-route  for

VFR-flyvninger  el ler  VFR-dele  af  en  flyvning

og,  hvor  der  anvendes  enmotorede

flyvemaskiner , ins truk tioner  vedrørende

rutevalg  med hensyn ti l  t i lgængeligheden af

overflader,  som ti l lader  en  sikker

nødlanding.

8 . 1 . 5 . P ræse n t a t i o n  o g  a n v e nd e l s e  a f

ope r a t i v e  m i n ima  f o r  f l y v ep l a d s e r  o g

ope r a t i v e  m i n ima  e n - r ou t e

8.1.6 . Fortolkning af meteorologiske

oplysninger. Forkla rende materiale  om

afkodning af ve jrudsigter og vej rrapporter,

som er relevante  for  operationsområdet,

herunder  fortolkning af betingede udt ryk.

8.1.7 . Bestemmelse af de  medfør te

mængder  af  brændstof,  ol ie  og vand-

methanol.  Metoderne , hvormed de  mængder

af brændstof, ol i e og vand-methanol, der

skal  medføres, bestemmes og overvåges

under f l yvningen. Denne del  skal også

omfatte instruktioner  om måling  og

fordeling  af den væske, der medføres  om

bord. I disse  ins truktioner skal der  tages

hensyn ti l  al le  de situationer , som det er

sandsynlig t at  komme ud for under

flyvningen,  herunder  muligheden for

genplanlægning under  f lyvningen og

muligheden for svig t i  en el ler  f lere af

f lyvemaskinens motorinstal lationer.

Sys temet  for  opretholdelse af brændstof-  og
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olieregistreringer  skal  også  beskrives.

8.1.8 . Masse og tyngdepunkt . De

almindelige principper for  masse  og

tyngdepunkt , herunder:

(a) definit ioner,

(b) metoder, procedurer og ansvar  for

udarbe jdelse  og godkendelse  af  masse-  og

tyngdepunktsberegninger ,

(c) praksis med hensyn ti l  brugen af

enten standard-  og/el ler  faktiske  masser ,

(d) metoden for bestemmelse af den

passager- , bagage- og  fragtmasse , som skal

være gældende,

(e) de  gældende passager - og

bagagemasser  for forskell ige  typer  af

operationer og  flyvemaskiner,

(f) generel le instruk tioner  og

oplysninger, som er  nødvendige for  at

verif icere de  forskell ige former  for  masse-

og balancedokumentation,  som anvendes ,

(g) procedurerne for  sidste-

øjebliksændringer,

(h) massefylden for  brændstof, ol ie  og

vand-methanol og

(i) sædefordelingspraksis/prodecurer.

8.1.9 . ATS-flyveplan.  Procedurer og

ansvar for  udarbe jdelse  og indgivelse  af

f lyveplanen ti l  lufttrafikt jenesterne .

Faktorerne, som skal tages  i betragtning,

omfatter  metoden for  indgivelse  af såvel

individuelle  som standardflyveplaner.

8.1.10 . Operationel  f lyveplan.  Procedurer

og ansvar  for udarbe jdelse og godkendelse

af den operationelle  f lyveplan.  Brugen af

den operationelle  f lyveplan  skal beskrives,

herunder  prøveudsnit  af  aktuelt anvendte

formater for operationelle  f lyveplaner.

8.1.11. Luftfartsforetagendets  tekniske

logbog for  f lyvemaskinen.  Ansvaret for  og

brugen af  luftfartsforetagendets  tekniske

logbog for  f lyvemaskinen skal beskrives,

herunder  prøveudsnit  af  det  anvendte

format.

8.1.12. Fortegnelse  over  dokumenter,

formularer  og yderl igere oplysninger,  som

skal  medføres .

8.2. Ins truktioner om ground handling

8.2.1 . Procedurer  for

brændstofpåfyldning.  En beskrivelse af

procedurerne for  brændstofpåfyldning,

herunder:

(a) sikkerhedsforanstaltninger under

tankning  og aftankning,  herunder  når  der  e r

en  APU (auxiliary power unit) i  drift, el ler  når

en turbinemotor er  i  gang og

propelbremserne er aktiveret,

(b) Tankning og aftankning, mens

passagererne  går  om bord,  befinder sig  om

bord el ler går fra borde , og

(c) Foranstaltningerne,  som skal

træffes  for at  undgå, at  brændstoffer

blandes.

8.2.2 . Sikkerhedsrelaterede procedurer for

ekspedit ion af passagerer  og  håndtering af

flyvemaskine  og fragt . En beskrivelse af de

ekspedit ions-  og  håndteringsprocedurer,  der

skal  følges v ed sædefordeling,  optagning og

afsætning af passagerer  og  ved lastning og

losning af f lyvemaskinen.  Endvidere  skal

yderl igere procedurer , som har  t i l  formål at

forbedre sikkerheden, mens flyvemaskinen

befinder sig på  forpladsen, også anføres .

Ekspedit ions-  og håndteringsprocedurerne

skal  omfatte:

(a) børn/spædbørn, syge passagerer

og bevægelseshæmmede personer,

(b) befordring  af afviste  passagerer,

udviste el ler  personer i  forvaring,

(c) ti l ladt s tørrelse  og vægt  af

håndbagage,

(d) lastning  og fastgøring af

genstande i  f lyvemaskinen,

(e) usædvanlig last og  klassif icering  af

lastrum,

(f) placering  af  ground-udstyr,

(g) bet jening  af f lyvemaskinens døre,

(h) sikkerhed på forpladsen,  herunder

brandsikring  og sl ipstrøms-  og

indsugningsområder ,

(i) procedurer  for opstart , afgang fra

og ankomst  t i l  forpladsen,

(j) eftersyn (servicing)  af

f lyvemaskiner ,

(k) dokumenter og  formularer med

henblik på håndtering af f lyvemaskiner  og

(l) f lere personer pr.  f lysæde.

8.2.3 . Procedurer  for afslag på
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ombordtagning.  Procedurer for at si kre,  at

personer,  som virker berusede, el ler  som

ved deres  adfærd el le r fysiske fremtræden

viser  tegn på at  være påvirke t af

lægemidler , dog bortset  fra  patienter  i

egentl ig medicinsk  behandling,  nægtes

adgang ti l  f l yvemaskinen. Dette gælder  ikke

for patienter  i  egentl ig  medicinsk

behandling.

8.2.4 . Afisning  og forebyggelse  af

isdannelse  på  jo rden.  En beskrivelse af

principperne og procedurerne  for afisning

og forebyggelse  af isdannelse  for

flyvemaskiner  på  jorden. Procedurerne skal

omfatte beskrivelser  af,  hvi lke  former for

isdannelser og andre  forurenende stoffer

der  er tale om, og disses  virkninger på

flyvemaskiner  i stående sti l l ing, under

jordbevægelser og under  start.  Endvidere

skal  der  gives  en  beskrivelse  af  de

væsketyper,  der  anvendes,  herunder:

(a) varenavne og handelsnavne,

(b) egenskaber,

(c) indvirkning  på flyvemaskinens

præstationer,

(d) ti lbageholdelses tider og

(e) forholdsregler  under  brug.

8.3. Flyveprocedurer

8.3.1 . VFR/IFR-principper. En beskrivelse

af principperne for  a t t i l lade  flyvninger

ifølge VFR el ler  af kravet om, at  f lyvninger

skal  udføres ifølge IFR,  el ler af et  skift

mellem disse to.

8.3.2 . Navigationsprocedurer.  En

beskrivelse af al le de

navigationsprocedurer,  som er relevante  for

operationstypen/-typerne og –området/-

områderne.  Der  skal tages  hensyn ti l:

(a) standardnavigationsprocedurer,

herunder  principperne  for  udførelse  af

uafhængige  krydschecks  af  indtastede data,

hvis  disse har indflydelse  på den flyvebane,

som flyvemaskinen skal følge,

(b) MNPS- og polarnavigation og

navigation i  andre  specif icerede områder,

(c) RNAV,

(d) genplanlægning under  f lyvningen

og

(e) procedurer  i  t i l fælde  af for ringelse

af systemet og

(f) RVSM

8.3.3 . Procedurer  for inds ti l l ing af

højdemåler

8.3.4 . Procedurer  for hø jdevarsl ingssystem

8.3.5 . Procedurer  for

terrænoverflyvningssys tem

8.3.6 . Principper  og procedurer  for brug af

TCAS/ACAS

8.3.7 . Principper  og procedurer  for

brændstofstyring under  f lyvningen

8.3.8 . Ugunstige  og potentielt  farl ige

atmosfæriske forhold. Procedurer  for

operation  under  og/el le r undgåelse  af

ugunstige og potentielt farl ige atmosfæriske

forhold , herunder:

(a) tordenvej r,

(b) forhold  med isdannelse,

(c) turbulens ,

(d) vindvariation ,

(e) jets trøm,

(f) skyer  af  vulkansk aske,

(g) kraftig nedbør,

(h) sandstorme,

(i) bjergbølger  og

(j) væsentl ige temperaturinversioner.

8.3.9 . Sl ipstrømsturbulens (Wake

Turbulence).  Separationskriterierne  for

sl ipstrømsturbulens  under hensyn ti l

f lyvemaskinetyper, vindforhold  og banens

placering.

8.3.10 . Besætningsmedlemmer på  deres

stationer.  Kravene om, at

besætningsmedlemmer  skal  befinde  sig  på

deres  anviste  stationer  el ler i  de  anviste

sæder i  f lyvningens forskell ige  faser,  el ler

når  det  af sikkerhedshensyn skønnes

nødvendig t.

8.3.11. Besætningens  og passagerernes

brug af si kkerhedsbælter.  Kravene om,  a t

besætningsmedlemmer  og passagerer  skal

bruge sikkerhedsbælter og/el ler  –seler  i

f lyvningens  forskell ige  faser,  el ler når det

af sikkerhedshensyn skønnes nødvendigt.

8.3.12 . Adgang ti l  cockpit te t.  Betingelserne

for adgang ti l  cockpitte t for  personer,  som

ikke er  medlem af f lyvebesætningen.

Herunder  skal medtages principperne  for at
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t i l lade  inspektører fra Myndigheden adgang

ti l  cockpittet.

8.3.13 . Benyttelse  af ledige

besætningssæder . Betingelserne  og

procedurerne for  benyttelse  af  ledige

besætningssæder .

8.3.14 . Besætningsmedlemmers

uarbejdsdygtighed.  Procedurerne , som skal

følges i  t i l fælde af besætningsmedlemmers

uarbejdsdygtighed under  f lyvningen.

Herunder  medtages  eksempler  på former  for

uarbejdsdygtighed og metoderne ti l  a t

genkende disse.

8.3.15. Sikkerhedskrav t i l  kabinen.

Procedurerne omfatter:

(a) forberedelse af kabinen ti l

f lyvningen,  k rav under  f lyvningen og

forberedelse t i l  landing,  herunder

procedurer  for sikring  af kabine  og

pantryer,

(b) procedurerne for  a t si kre, at

passagererne  placeres i  sæder , hvor de i

t i l fælde af,  at  en  nødevakuering er

påkrævet,  bedst kan medvirke  t i l  og  ikke  er

ti l  hinder for  evakueringen af

flyvemaskinen,

(c) procedurerne, som skal følges ved

ombordtagning og afsætning af passagerer,

og

(d) procedurer  i  t i l fælde  af påfyldning

af brændstof med passagerer om bord el ler

under ombordtagning og afsætning af

passagerer.

(e) Rygning om bord.

8.3.16. Procedurer  for

sikkerhedsins truering  af  passagerer.

Indhold,  midler og  timing af instrueringen

af passagererne  i overensstemmelse  med

OPS 1.285.

8.3.17. Procedurer  for f l yveoperationer,

hvor der kræves medført  udstyr  t i l  sporing

af kosmisk  strål ing el ler  solstrål ing .

Procedurer  for anvendelse  af udstyr  t i l

sporing af kosmisk s trål ing  el ler solst rål ing

og for  registrering  af  måleværdier,  herunder

de  foranstaltninger, der skal træffes i

t i l fælde af,  at  de  i driftshåndbogen angivne

grænseværdier overskrides.  Endvidere  skal

der  gives en  beskrivelse af de  procedurer

inklusive ATS-procedurer,  der  skal følges  i

t i l fælde af,  at  der  træffes beslutning  om

nedstigning  el ler omstyring (re-route).

8.4. Operationer  under al le  vej rforhold.

En beskrivelse af de  operationelle

procedurer,  som er forbundet med

operationer under  al l e ve jrforhold  (se også

OPS Subpart D og E).

8.5. ETOPS.  En beskrivelse af de

operationelle procedurer for  ETOPS.

8.6. Anvendelse af MEL og af

konfigurationsdevia tionsl isten

8.7. Ikke-kommerciel le f l yvninger.

Procedurer  og begrænsninger for:

(a) træningsflyvninger,

(b) prøveflyvninger,

(c) leveringsflyvninger ,

(d) færgeflyvninger,

(e) demonstra tionsflyvninger og

(f) posit ionsfl yvninger,

8.8 . I ltkrav

8.8.1 . En redegørelse  for de  forhold ,

hvorunder i lt skal være ti l  rådighed og

anvendes.

8.8.2 . Iltkravene skal nærmere angives

for:

(a) flyvebesætningen,

(b) kabinebesætningen og

(c) passagererne .

9. FARLIGT GODS OG VÅBEN

9.1. Informationer,  instruktioner og

generel  ve jledning  om transpor t af farl igt

gods , herunder:

(a) luftfartsforetagendets  principper  for

transport af farl igt  gods,

(b) ve jledning om kravene ti l

modtagelse , mærkning,  håndtering,

anbringelse  og adski l lelse  af  farl igt  gods,

(c) procedurer  for reaktionen på

nødsituationer, som involverer farl igt  gods,

(d) al le involverede medarbejderes

opgaver  som foresk revet i  OPS 1 .1215 og

(e) instruk tioner  om befordring  af

luftfartsforetagendets  ansatte.

herunder  de  personkategorie r, som kan

befordres på  sådanne flyvninger.
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9.2. Forhold,  hvorunder  våben,

krigsmateriel  og  jagtvåben må

transporteres .

10. SIKKERHED

10.1. Sikkerhedsinstruktioner og –

ve jledning af ikke-fort rol ig art , som skal

omfatte det operative  personales beføjelser

og ansvar.  Principper  og  procedurer  for

håndtering og indberetning  af kriminalitet

om bord  såsom ulovl ige  handlinger,

sabotage, bombetrusler  og  flykapring  skal

også  beskrives.

10.2. En beskrivelse af forebyggende

sikkerhedsforanstaltninger og  -uddannelse.

Note: Dele af si kkerhedsinstruk tionerne

og -vejledningen kan holdes  fort rol ige .

11. HÅNDTERING AF HAVARIER OG

HÆNDELSER

Procedurer  for håndtering,  anmeldelse  og

indberetning  af havarier og  hændelser.

Denne del  skal omfatte:

(a) definit ioner af havarier og

hændelser og al le  involverede personers

hermed forbundne ansvarsområder,

(b) beskrivelser af, hvi lke afdelinger  i

selskabet,  myndigheder  el le r andre

institu tioner  der  skal underrettes  med hvilke

midler og  i hvi lken  rækkefølge  i t i l fælde af

et havari,

(c) særlige  anmeldelseskrav  i t i l fælde

af et havari el ler  en  hændelse , når der

transporteres  farl ig t gods,

(d) en beskrivelse af kr avene om

indberetning  af specif ikke  hændelser og

havarier ,

(e) formularerne, der anvendes ti l

indberetningen, og proceduren for

indlevering af disse  t i l  Myndigheden skal

også  beskrives,  og

(f) såfremt luftfartsforetagendet

udarbe jder  yderl igere  sikkerhedsrelaterede

indberetningsprocedurer  t i l  eget  internt

brug,  skal anvendelsesområdet herfor  og  de

ti lhørende formularer,  som skal bruges,

også  beskrives.

12. LUFTTRAFIKREGLER (RULES OF

THE AIR)

(a) visuel- og  inst rumentflyveregler ,

(b) lufttrafi kregle rnes te rritoriale

anvendelsesområde,

(c) kommunikationsprocedurer,

herunder  procedurer  for

kommunikationssvigt,

(d) informationer  og  ins truktioner om

interception  af  ci vi le f lyvemaskiner,

(e) forhold , hvorunder der  skal

opretholdes en radioafly tningsvagt tjeneste,

(f) signaler,

(g) tidssys temet,  som anvendes under

operation,

(h) ATC-klareringer,  overholdelse af

f lyveplan  og posit ionsrapporter,

(i) visuelle  signaler, som anvendes ti l

at advare en flyvemaskine , som uden

ti l ladelse f lyver  i  el l er er  på vej  t i l  at  f lyve

ind  i e t rest riktionsområde,  forbudt  område

eller et  fareområde,

(j) procedurer  for pi loter,  som

observerer et  havari el ler modtager et

nødsignal (distress t ransmission),

(k) de  visuelle jord-ti l- luft -signaler t i l

brug for overlevende og beskrivelse  og  brug

af signalhjælpemidler og

(l) Nød-  og i lsignaler (urgency

signals).

B OPERATIVE FORHOLD VEDRØRENDE

FLYVEMASKINEN -

TYPESPECIFIKKE

0. GENERELLE INFORMATIONER OG

MÅLEENHEDER

0.1. Generel le  oplysninger (f.eks .

f lyvemaskinens dimensioner), herunder en

beskrivelse af de  måleenheder,  der

anvendes ved operation af den pågældende

flyvemaskinetype, og omregningstabeller.

Luft trafi kregle rne,  herunder:

Under  hensyn ti l  forskellene mellem typer

og varianter af typer under  følgende

overskrifter:
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1. BEGRÆNSNINGER

1.1. En beskrivelse af de  certif icerede

begrænsninger og de gældende

operationelle begrænsninger,  herunder:

(a) cer tif iceringsstatus (f.eks. JAR–23,

JAR–25,  ICAO bilag 16 (JAR–36 og JAR–34)

osv.),

(b) passagersædekonfiguration for  hver

flyvemaskinetype inklusive en bi l ledl ig

fremsti l l ing,

(c) operationstyper , som er godkendt

(f.eks.  VFR/IFR,  KAT.  II/I I I, RNP- type ,

flyvning under kendte  forhold med

isdannelse  osv.),

(d) besætningens  sammensætning,

(e) masse  og tyngdepunkt,

(f) has tighedsbegrænsninger ,

(g) diagrammer  for f l yvemaskinens

strukturel le og  operationelle

maksimalpræstationer  (f l ight envelope(s)),

(h) vindbegrænsninger,  herunder

operationer på forurenede baner,

(i) præstationsbegrænsninger for  de

pågældende konfigurationer ,

(j) banens  hældning,

(k) begrænsninger på  våde el ler

forurenede baner ,

(l) forurening  af  f lyskroget  og

(m) systembegrænsninger .

2. NORMALE PROCEDURER

2.1. De almindelige procedurer og

opgaver , som er pålagt besætningen, de

relevante  checkl ister , systemet for  brug af

checkl isterne  og en  redegørelse,  som

omfatter  procedurerne  for den fornødne

koordinering  mellem flyvebesætning og

kabinebesætning. Følgende almindelige

procedurer  og opgaver skal  medtages:

(a) før f lyvning,

(b) før afgang,

(c) indsti l l ing  og kontrol af højdemåler,

(d) kørsel (taxi),  start  og  stigning,

(e) støjbegrænsning,

(f) f lyvning ved marchfart  og

nedstigning,

(g) indflyvning, landingsforberedelser

og -instruktioner,

(h) VFR-indflyvning,

(i) instrumentindflyvning,

(j) visuel indflyvning og cirkl ing ,

(k) overskydning,

(l) normal landing,

(m) efter  landing og

(n) operation  på våde og forurenede

baner.

3. UNORMALE PROCEDURER OG

NØDPROCEDURER

3.1. De unormale procedurer og

nødprocedurer og  opgaver,  som er  pålagt

besætningen,  de  relevante checkl ister,

systemet for  brug af checkl isterne  og en

redegørelse,  som omfatter procedurerne for

den fornødne koordinering  mellem

flyvebesætning og kabinebesætning.

Følgende unormale  procedurer og

nødprocedurer samt  opgaver  skal medtages:

(a) uarbejdsdygtighed blandt

besætningen,

(b) brand- og  røgøvelser,

(c) flyvninger  uden kabinet ryk  og  med

delvist kabinetryk,

(d) overskridelse  af s truk turel le

grænser såsom landing  med overvægt ,

(e) overskridelse  af grænser  for

kosmisk strål ing,

(f) lynnedslag,

(g) nødkommunikation  og varsl ing  af

ATC om nødsituationer,

(h) motorsvigt,

(i) systemsvigt,

(j) ve jledning i omdirigering  i t i l fælde

af en  alvorl ig  teknisk fej l ,

(k) varsl ing  af  terrænnærhed,

(l) TCAS-varsl ing,

(m) vindvariation  (windshear) og

(n) nødlanding/nødlanding  på vandet.
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4. PRÆSTATIONER

4.0. Præstationsdata  skal gives i  en

sådan form,  at de kan bruges  uden

vanskeligheder.

4.1. Præstationsdata.

Præstationsmateriale , som giver de

nødvendige  data for  a t overholde de krav  t i l

præstation,  der  er  foreskrevet i  OPS 1

Subpar t F, G, H og I , skal medtages  for at

gøre det muligt  a t bes temme:

(a) starts tigningsgrænser  -  masse,

højde, temperatur,

(b) startbanens længde (tør,  våd ,

forurenet),

(c) nettoflyvebanedata  t i l  beregning af

hindringsfrihed el ler,  hvor  det  er relevant,

startf lyvebane,

(d) gradient tab ved stigning under

krængning,

(e) grænseværdier for en-route

stigning,

(f) grænseværdier for stigning  med

flyvemaskinen i  indflyvningskonfigura tion ,

(g) grænseværdier for stigning  med

flyvemaskinen i  landingskonfigura tion ,

(h) landingsbanens længde (tør,  våd,

forurenet),  inklusive virkningerne  af en  fe j l

i  et  sys tem eller  en anordnin g  opstået under

flyvningen,  hvis dette påvirker

landingsdistancen,

(i) grænseværdier for bremseenergi og

(j) de  hastigheder , der  gælder  for de

forskell ige s tadier  af f lyvninger  (hvor også

våde og forurenede start - og  landingsbaner

tages  i bet ragtning).

4.1.1 . Supplerende data,  som omfatter

flyvninger  under forhold med isdannelser.

Alle godkendte præstationsdata,  der  er

relateret  t i l  en  t i l ladt konfiguration  el ler

konfigurationsafvigelse (såsom ABS-bremser

ude af drift), skal medtages .

4.1.2 . Hvis  præstationsdataene som

krævet  for den pågældende

præstationsklasse i kke  er  t i l  rådighed i  den

godkendte AFM,  skal der medtages andre

data,  som kan godkendes af Myndigheden.

Alternativt  kan driftshåndbogen indeholde

en krydshenvisning  ti l  de  godkendte data ,

som er indeholdt  i  AFM, h vis disse  data i kke

forventes  anvendt ofte  el ler i  en

nødsituation.

4.2. Yderl igere  præstation sdata.

Yderl igere  præstationsdata, hvor  det te  e r

relevant, inklusive:

(a) stigegradienter  med al le  motorer i

drift,

(b) data  for neddrift efte r svigt  i  en

motor  (drift-down),

(c) virkninger af væsker t i l

af isning/forebyggelse af isdannelse,

(d) flyvning med landingsstel let

sænket,

(e) for f lyvemaskiner med 3 el ler  f lere

motorer færgeflyvning  med én motor ude af

drift og

(f) f lyvninger , som udføres  i henhold

ti l  bestemmelserne  i CDL.

5. PLANLÆGNING AF FLYVNING

5.1. Data  og instruk tioner,  som er

nødvendige  for planlægningen før  og under

flyvningen,  inklusive faktorer såsom

fastsættelse af has tigheder og  indsti l l ing  af

motorydelsen.  Der  skal,  hvor  det  er

relevant, medtages procedurer for

operationer med udfald  af  motor(er),  ETOPS

(navnlig marchfart  med én motor  ude af

drift og maksimumsafstand ti l  en  egnet

flyveplads  fastsat  i  overensstemmelse  med

OPS 1.245) og  flyvninger  t i l  isolerede

flyvepladser.

5.2. Metoden ti l  beregning af det

nødvendige  brændstof  på de forskell ige

stadier  af f l yvningen i overenss temmelse

med OPS 1.255.

6. MASSE OG BALANCE

(a) beregningssystem (f.eks.

indekssystem),

(b) informationer  og  ins truktioner med

henblik på udarbe jdelse  af masse-  og

balancedokumentation,  herunder manuelle

og computergenererede typer,

(c) grænseværdier for masser og

tyngdepunkt  for  de typer, varianter  el le r

individuelle  f lyvemaskiner,  som anvendes

af luftfartsforetagendet,  og

Ins truktioner og  data t i l  beregning af masse

og balance inklusive:
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(d) tør operativ  masse  og det

ti lsvarende tyngde punkt el ler  indeks.

7. LASTNING

8.

KONFIGURATIONSDEVIATIONSLIS

TE

9. LISTE OVER MINDSTEUDSTYR

10. OVERLEVELSES- OG NØDUDSTYR

INKLUSIVE ILT

10.1. En l iste  over det

overlevelsesudstyr , der  skal  medføres på  de

ruter,  som skal f lyves,  og  procedurerne  for

kontrol  af dette udstyrs anvendelighed før

start . Ins truktioner vedrørende

overlevelses-  og  nødudstyrets placering,

ti lgængelighed og anvendelse samt  de(n)

ti lhørende checkl iste(r)  skal  også medtages.

10.2. Proceduren for  bestemmelse  af den

påkrævede mængde i lt og  af  den

iltmængde,  der er  t i l  rådighed. Der skal

tages  hensyn ti l  f lyveprofi len,  antal let  af

ombordværende og en mulig  dekompression

af kabinen. Oplysningerne skal gives i  en

sådan form,  at de kan anvendes  uden

vanskeligheder.

11. PROCEDURER FOR

NØDEVAKUERING

11.1. Ins truktioner om forberedelse  t i l

nødevakuering, herunder koordinering  af

besætning og anvisning  af nødstationer.

11.2. Procedurer  for nødevakuering  En

beskrivelse af al le besætningsmedlemmers

opgaver  med henbli k på  hur tig  evakuering

af en  flyvemaskine  og håndtering  af

passagerer i  t i l fælde af en  nødlanding,  en

nødlanding  på vandet el ler  andre

nødsituationer.

12. FLYVEMASKINESYSTEMER

C INSTRUKTIONER OG

INFORMATIONER VEDRØRENDE

RUTER OG FLYVEPLADSER

1. Ins truktioner og  informationer

vedrørende kommunikation,  navigation og

flyvepladser inklusive

minimumsfl yveniveauer og  -højder for  hver

af de  ru ter, der skal f lyves , og operative

minima for hver  f lyveplads,  der  planlægges

anvendt,  herunder:

(a) minimumsfl yveniveau/-hø jde,

(b) operative minima for afgangs-  og

destinationsfl yvepladser  og alte rnative

flyvepladser,

(c) kommunikationsfaci l i teter og

navigationshjælpemidler ,

(d) data  vedrørende start - og

landingsbane og flyvepladsfaci l i teter,

(e) procedurer  for indflyvning,

overskydning og afgang,  herunder

procedurer  for s tøjbegrænsning,

(f) procedurer  for

kommunikationssvigt,

(g) eftersøgnings-  og

redningsfaci l i teter  i  det  område, over

hvil ke t f lyvemaskinen skal f lyves,

(h) en beskrivelse af de  aeronautiske

kort , som skal  medføres om bord under

hensyn ti l  f l yvningens  art og  den rute,  der

skal  f lyves,  herunder  metoden ti l  a t

Procedurer  og bes temmelser for  lastning  og

sikring af las ten  i f lyvemaskinen.

Konfigurationsdevia tionsl iste(r) (CDL), hvis

denne/disse  medfølger  fra  fabrikanten,

under hensyn ti l  de typer og  varianter  af

f lyvemaskiner , som opereres,  herunder  de

procedurer,  som skal  følges  ved afsendelse

af en  flyvemaskine  i henhold  t i l

bestemmelserne  i CDL for  den pågældende

flyvemaskine.

Listen  over  mindsteudstyr  (MEL),  idet  der

tages  hensyn ti l  de  typer  og  varianter af

f lyvemaskiner , som opereres,  og  ti l

operationstype(r)/-område(r). MEL skal

omfatte navigationsudstyre t og  skal tage

hensyn ti l  den præstation,  der kræves  for

den pågældende rute og  det  pågældende

operationsområde.

En beskrivelse af f lyvemaskinesystemerne,

de  her ti l  hørende styregreb og indika tioner

samt  bet jeningsve jledninger.
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kontrol le re  kortenes  gyldighed,

(i) disponibi l i teten af

luftfartsoplysninger og  ve jrt jenester,

(j)

kommunikations/navigationsprocedu

rer en-route,

(k) inddeling af f l yvepladser  med

henblik på f lyvebesætningens

kvalif ika tioner,

(l) særlige  f lyvepladsbegrænsninger

(præstationsbegrænsninger  og operative

procedurer).

D UDDANNELSE

1. Undervisningsplaner og

kontrolprogrammer  for alt  operati vt

personale , der  er udpeget  t i l  opera tive

opgaver  i forbindelse  med forberedelsen

og/elle r udførelsen  af  en  flyvning.

2. Undervisningsplanerne  og

kontrolprogrammerne skal omfatte:

2.1. For f l yvebesætning.  Al le relevante

områder , der er fo reskrevet  i  Subpar t E  og

N,

2.2. For kabinebesætning.  Al le  relevante

områder , der er fo reskrevet  i  Subpar t O,

2.3. For berørt  operati vt  personale

inklusive besætningsmedlemmer :

(a) Alle relevante  områder,  der  er

foreskrevet i  Subpart  R (Luft transport  af

farl igt gods), og

(b) al le relevante områder , der er

foreskrevet i  Subpart  S (Sikkerhed).

2.4. For andet  operativt personale end

besætningsmedlemmer  (f.eks.  f lyveklarerer ,

håndterings- og  ekspedit ionspersonale osv .)

Alle andre  relevante  emner,  der  er

foreskrevet i  OPS, og  som vedrører deres

opgaver .

3. Procedurer

3.1. Procedurer  for uddannelse  og

kontrol.

3.2. Procedurer,  som skal f inde

anvendelse  i t i l fælde af, at  personale  ikke

opnår  el ler opretholder  de krævede

standarder.

3.3. Procedurer  for at  sikre,  a t der i kke

under erhvervsmæssige

lufttransportf l yvninger simuleres  unormale

situationer  el le r nødsituationer, som kræver

anvendelse  af en del af el l er al le  unormale

procedurer  el l er nødprocedurer,  el l er

simuleres IMC-flyvning med kunstige  midler.

4. Beskrivelse af den dokumentation,

der  skal  opbevares, samt

opbevaringsperioder.  (se  bi lag  1  t i l  OPS

1.1065.)

Bilag  1  t i l  OPS 1.1065

Opbevaringsperioder for dokumenter

Note: Subpar t M foreskriver  bestemmelser

om yderl igere  informationer  i

forbindelse med

vedligeholdelsesdokumenter.

Tabel 1

Oplysninger, der anvendes ved forberedelse og
udførelse af en flyvning

Oplysninger, der anvendes ved forberedelse og
udførelse af flyvningen som beskrevet i OPS

1.135

Operationel flyveplan 3 måneder

Flyvemaskinens tekniske log 24 måneder efter
datoen for sidste
registrering

Rutespecifik NOTAM/AIS-
instruktionsdokumentation,
hvis denne er redigeret af
luftfartsforetagendet

3 måneder

Masse- og
balancedokumenter 3 måneder

Anmeldelse af særlig last
inklusive farligt gods

3 måneder

Tabel 2

Rapporter

Rapporter

Rejselogbog 3 måneder

Luftfartsforetagendet  skal si kre, at  følgende

oplysninger/dokumentation  opbevares i  en

acceptabel form og er  t i lgængelig  for

Myndigheden, i  de perioder ,  der er  angivet  i

nedenstående tabeller.
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Flyverapport(er) med
henblik på registrering af
oplysninger om enhver
hændelse som foreskrevet i
OPS 1.420, eller enhver
hændelse, som
luftfartøjschefen skønner det
nødvendigt at
indberette/registrere

3 måneder

Rapporter om overskridelse
af tjeneste- og/eller
nedsættelse af hvileperioder

3 måneder

Tabel 3

Dokumentation vedrørende flyvebesætning

Dokumentation vedrørende flyvebesætning

Flyve, tjeneste- og hviletid 15 måneder

Certifikat Så længe
flyvebesætningsmedlemm
et udøver rettighederne i
medfør af certifikatet for
luftfartsforetagendet

Omstillingstræning og -
kontrol

3 år

Luftfartøjschefkursus
(inklusive kontrol)

3 år

Periodisk træning og
afprøvning

3 år

Uddannelse i at operere i
begge pilotsæder og kontrol
heraf

3 år

Nyere erfaring (Henvisning
findes i OPS 1.970)

15 måneder

Rute- og
flyvepladskompetence (se
OPS 1.975)

3 år

Uddannelse og
kvalifikationer til at udføre
bestemte operationer, hvor
dette kræves i OPS (f.eks.
ETOPS KAT. II/III-
operationer)

3 år

Uddannelse i håndtering af
farligt gods, hvor dette er
relevant

3 år

Tabel 4

Dokumentation vedrørende kabinebesætning

Dokumentation vedrørende kabinebesætning

Flyve, tjeneste- og hviletid
samt hviletid

15 måneder

Grunduddannelse,
omstillings- og
forskelstræning (inklusive
kontrol)

Så længe
kabinebesætningsmedlem
met er ansat af
luftfartsforetagendet

Tilbagevendende træning
og genopfriskningstræning
(inklusive kontrol)

Indtil 12 måneder efter,
at
kabinebesætningsmedlem
mets ansættelse i
luftfartsforetagendet er
ophørt

Uddannelse i håndtering af
farligt gods, hvor dette er
relevant

3 år

Tabel 5

Dokumentation for andet operativt personale

Dokumentation for andet operativt personale

Uddannelses/kvalifikations
dokumentation for andet
personale, for hvilket der i
OBS kræves et godkendt
uddannelsesprogram

De sidste 2 registrerede
uddannelsesforløb

Tabel 6

Anden dokumentation

Anden dokumentation

Dokumentation for
kosmiske strålings- og
solstrålingsdoser

Indtil 12 måneder efter,
at
besætningsmedlemmets
ansættelse i
luftfartsforetagendet er
ophørt

Kvalitetssystemdata 5 år
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SUBPART R

LUFTTRANSPORT AF FARLIGT GODS

OPS 1.1150

Terminologi

(a) Betegnelserne,  der  anvendes  i denne

Subpar t, har følgende betydning:

(1) Acceptcheckl iste  (Acceptance Check List).

Et dokument, der anvendes som en hjælp

ti l  at  udføre en kontrol  af  det  udvendige

udseende af forsendelser  af  farl igt  gods

og af de  t i lhørende dokumenter for  a t

fastslå,  a t al le de relevante  krav  er

overholdt.

(2) Fragtluftfartøj.  Ethvert  luftfartø j,  som

medfører  gods  el le r ejendele,  men ikke

passagerer.  I  denne forbindelse  betragtes

følgende personer  ikke som passagerer:

(i) et besætningsmedlem,

(i i) en  ansat  i  luftfartsforetagendet,  som

er t i l ladt  og befordres i

overensstemmelse  med de

instruk tioner,  der  er  indeholdt  i

driftshåndbogen,

(i i i) en  bemyndiget  repræsentant  for en

Myndighed el ler

(iv) en  person,  der  udfører  opgaver  med

hensyn ti l  en bes temt forsendelse  om

bord.

(3) Havari med farl ig t gods. Et

hændelsesforløb  under  el ler i  t i lknytning

ti l  transport  af  farl igt  gods,  som resulterer

i, at  en  person pådrager  sig  en

dødbringende el ler  alvorl ig  kvæstelse,

el ler at  der  forvoldes s tørre skader  på

ejendom.

(4) Hændelse  med farl ig t gods . Et

hændelsesforløb,  som ikke er et  havari

med farl ig t gods, men som finder s ted

under el ler  i  t i l knytning ti l  transpor t af

farl igt gods, og  som ikke  nø dvendigvis

forekommer om bord på  et luftfar tøj,  men

som resulterer  i  kvæstelse  af en person,

skader på  ejendom, brand,

beskadigelse , udsl ip , væ skeudsivning

eller s trål ing  el ler i  et  andet bevis  på,

at emballagens  fuldstændighed ikke  er

opretholdt . Ethver t hændelsesforløb  i

relation  ti l  transport af farl igt  gods,

som i alvorl ig grad  bringer  luftfa rtø jet

el ler de ombordværende i  fare,  anses

l igeledes  for at  udgøre en hændelse

med farl ig t gods.

(5) Transportdokument  for farl igt  gods.  Et

dokument,  som er  foreskrevet i  de

tekniske ins truk tioner.  Dokumentet

udfyldes af den person,  som udbyder

farl igt gods ti l  lufttransport,  og  det

indeholder oplysninger om det

pågældende farl ige gods. Dokumentet

indeholder en underskrevet  erklæring ,

som angiver,  a t det farl ige  gods  er

fyldes tgørende og nøjagtigt  beskrevet

med angivelse  af  de korrekte  tekniske

betegnelser og FN-numre (hvis der  er

ti ldelt  FN-numre),  og  at godset er

korrekt klassif iceret,  emballeret,

mærket , adresseret og  i transportegnet

stand.

(6) Fragtcontainer.  En fragtcontainer  er et

stykke  transpor tmateriel t i l  radioaktive

materialer, som er  konstrueret  t i l  at

lette t ransport  af disse  materialer enten

emballerede el le r uemballerede via en

eller f l ere  transportformer.  (Note: se

container (Unit Load Device) i  de

ti lfælde,  hvor  det  farl ige  gods  ikke  er

radioaktive  materialer).

(7) Speditør.  Et agentur,  som på vegne af

luftfartsforetagendet  udfører al le  el l er

visse  af  sidstnævntes funktioner,

herunder  modtagelse,  las tning , losning,

omladning og anden ekspedit ion  af

passagerer el ler  las t.

(8) Sampakning (overpack). En pakke, der

indeholder et  el l er f lere  koll i ,  og  som

udgør  en  enhed,  der  benyt tes  af samme

afsender  for at  let te  ekspedit ion og

opbevaring . (Note: container (unit  load

device) indgår i kke i  denne definit ion).

(9) Koll i .  Det færdige produkt af

indpakningsprocessen,  dvs.  emballage
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med indhold,  således  som dette forel igger

klart  t i l  transport.

(10) Emballage . Beholdere  og andre dele  el ler

materialer, der er  nødvendige,  for at

beholderen kan opfylde sin funktion  som

transportbeholder,  og som er nødvendige

for a t si kre  opfyldelsen  af  kravene ti l

emballering.

(11) Korrekt teknisk  betegnelse.  Det navn,  der

skal  anvendes  ti l  at  beskrive en bes temt

genstand el le r et  bestemt  stof i  al le

forsendelsesdokumenter og  anmeldelser ,

og,  hvor  det  er relevant, på emballagen.

(12) Alvorl ig kvæstelse. En kvæstelse,  som en

person har  pådraget sig ved en  ulykke,

og:

(i) som nødvendiggør  indlæggelse  på

hospital i  mere  end 2 døgn,  hvis

indlæggelse  sker  senest  7  dage efter

den dag,  hvor personen blev  kvæstet,

el ler

(i i) hvorved der sker knoglebrud (bortset

fra ukomplicerede brud på  fingre,

tæer el ler  næse),  el ler

(i i i) hvorved der er fremkommet  alvorl ig

blødning,  nerve-, muskel- el ler

seneskade, el ler

(iv) hvorved der er sket  kvæstelse af et

indre organ, el ler

(v) hvorved der er sket  2.  el l er 3.

gradsforbrændinger  el le r

forbrændinger,  der  dækker  mere  end

5% af kroppen,  el l er

(vi) hvorved der er sket  bevisl ig

udsættelse  for smitsomme s toffer

el ler skadelig  strål ing .

(13) Oprindelsesland.  Det  land, inden for  hvis

territo rium det  farl ige gods førs t blev

laste t på  e t luftfar tøj.

(14) Tekniske instruktioner .  Den seneste

gældende udgave af  de tekniske

instruk tioner  for sikker  luftt ransport  af

farl igt gods (dok. 9284-AN/905),  inklusive

ti l lægget  og  eventuelle  t i l føjelser , som

er godkendt og offentl igg jort  ved Rådet

for Organisationen for In ternational

Civi l  Luftfa rts afgørelse.

(15) FN-nummer. Det  f irecifrede tal,  der  er

ti ldelt  af FN's  Ekspertudvalg  for

Transport  af  Farl igt  Gods med henblik

på  identif icering  af  e t stof el l er en

bestemt gruppe af  stoffer .

(16) Container  (Unit  Load Device).  Enhver

type  luftfartø jscontainer,

luftfartø jspalet med net el ler

luftfartø jspalet med net over  en

plastboble.  (Note:  sampakning indgår

ikke i  denne definit ion. Med hensyn ti l

containere,  som indeholder radioaktive

materialer, henvises der t i l  definit ionen

for fragtcontainer).

OPS 1.1155

Godkendelse til transport af

farligt gods

Luftfartsforetagendet  må ikke transportere

farl igt gods, medmindre Myndigheden har

givet t i l ladelse  her ti l .

OPS 1.1160

Anvendelsesområde

(a) Luftfartsforetagendet  skal i  al le

ti lfælde,  hvor  der  transpor teres  farl ig t gods ,

overholde bes temmelserne  i de  tekniske

instruk tioner,  uanset om flyvningen helt  el le r

delvist udføres  inden for el ler  helt  udføres

uden for  en  stats ter ritorium.

(b) Genstande og s toffer,  som ellers

vi l le være klassif iceret  som farl igt  gods,  er

ikke omfat te t af bestemmelserne  i denne

Subpar t i  det omfang, dette  er angive t i  de

tekniske ins truk tioner,  under forudsætning

af:

(1) at det er  nødvendigt , at  de forefindes

om bord  på  flyvemaskinen i

overensstemmelse  med de  gældende

bestemmelser el ler  af  operative
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årsager,

(2) at de t ransporteres som

cateringleverancer el ler

kabinebet jeningsforsyninger,

(3) at de t ransporteres med henblik på

anvendelse  under  f lyvningen som

veterinære h jælpemidler  el l er som

afl ivningsmiddel t i l  dyr,

(4) at de t ransporteres med henblik på

anvendelse  som medicinske h jælpemidler

ti l  en patient  under  f lyvningen under

forudsætning af:

(i) at der specielt  t i l  formålet er  blevet

fremsti l let  trykflasker  t i l  at rumme og

transportere  den bestemte luftar t,

(i i) at lægemidler,  medicin og andre

medicinske  stoffer er  under  kontrol af

uddannet personale i den periode , i

hvi l ken  de er  i  anvendelse  på

flyvemaskinen,

(i i i) at udstyr,  der indeholder  våde

bat terier,  opbevares og om

nødvendig t si kres  i opretstående

sti l l ing for  a t forhindre udsivning af

elektrolytten,  og

(iv) at der er  truffet  hensigtsmæssige

foranstaltninger med henblik  på at

anbringe og sikre alt udstyr under

start  og landing og på ethver t andet

tidspunkt, når luftfartøjschefen

skønner  det  nødvendigt  af

sikkerhedshensyn, el ler

(5) at de medføres  af  passagerer el ler

besætningsmedlemmer .

(c) Genstande og s toffer,  der  e r beregnet

som erstatning for  de i  ovenstående punkt

(b)(1) nævnte  genstande og stoffer , skal

transporteres  på  flyvemaskinen som angivet  i

de  tekniske  ins truktioner.

OPS 1.1165

Begrænsninger for transport af farl igt
gods

(a) Luftfartsforetagendet  skal træffe

alle r imelige foranstaltninger  for at  sikre,  a t

genstande og stoffer , der  udtrykkeligt er

nævnt ved navn el ler  ved fællesbetegnelse i

de  tekniske  ins truktioner som genstande

eller s toffer,  det  under al le  omstændigheder

er forbudt at transportere med luftfartøj,  må

ikke transporteres med nogen flyvemaskine.

(b) Luftfartsforetagendet  skal træffe

alle r imelige foranstaltninger  for at  sikre,  a t

genstande og stoffer  el ler andet  gods,  som

er angive t i  de tekniske instruktioner  som

forbudte at  transpor tere  under  normale

omstændigheder , udelukkende transport eres ,

når:

(1) disse af de berørte s tater  e r undtaget i

henhold  t i l  bes temmelserne  i de

tekniske ins truk tioner,  el l er

(2) de  tekniske  ins truktioner angiver, at

disse kan transporteres  i henhold t i l  en

godkendelse  udstedt af

oprindelseslandet.

OPS 1.1170

Klassificering

Luftfartsforetagendet  skal træffe  al le

rimelige  foranstaltninger for  at si kre, at

genstande og stoffer  klassif iceres  som farl igt

gods  som angivet  i  de  tekniske  instruktioner.

OPS 1.1175

Emballering

Luftfartsforetagendet  skal træffe  al le

rimelige  foranstaltninger for  at si kre, at

farl igt gods emballeres  som angivet i  de

tekniske ins truk tioner.

OPS 1.1180

Etiketter ing og mærkning

(a) Luftfartsforetagendet  skal træffe

alle r imelige foranstaltninger  for at  sikre,  a t

koll i ,  sampakninger  og  fragtcontainere  er
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etiket teret  og mærket som angivet  i  de

tekniske ins truk tioner.

(b) Såfremt  der  transpor teres  farl igt  gods

på en  flyvning,  som helt  el l er delvist  f inder

sted  uden for  en  stats te rritorium, skal

etiket tering  og mærkning være affat te t på

engelsk  i t i l læg ti l  eventuelle andre  sproglige

krav.

OPS 1.1185

Transportdokument for far ligt gods

(a) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

farl igt gods er  ledsaget af et

transportdokument for  fa rl igt gods, medmindre

andet er  angivet  i  de  tekniske  instruktioner.

(b) Såfremt  der  transpor teres  farl igt  gods

på en  flyvning,  som helt  el l er delvist  f inder

sted  uden for  en  stats te rritorium, skal

transportdokumentet for  farl ig t gods være

affattet  på engelsk  i t i l læg ti l  eventuelle  andre

sproglige  k rav.

OPS 1.1195

Modtagelse af far ligt gods

(a) Luftfartsforetagendet  må ikke modtage

farl igt gods ti l  lufttransport,  medmindre

luftfartsforetagendet  har  inspiceret kol l iet ,

sampakningen el ler  fragtcontaineren med det

farl ige  gods  i overensstemmelse  med

procedurerne for  modtagelse  af  farl igt  gods  i

de  tekniske  ins truktioner.

(b) Luftfartsforetagendet  el l er dettes

speditør  skal anvende en kontrol l iste ved

modtagelse  af farl ig t gods . Denne kontrol l iste

skal  muliggøre  kontrol af al le relevante

oplysninger og  skal være affa ttet i  en  sådan

form, at det er  muligt a t  registrere resulta terne

af denne kon trol ved  modtagelsen af farl igt

gods  manuelt, mekanisk el ler  ved hjælp  af  edb.

OPS 1.1200

Inspektion for tegn på skade, lækage eller
forurening

(a) Luftfartsforetagendet  skal si kre:

(1) at kol l i ,  sampakninger  og

fragtcontainere inspiceres for  tegn på

lækage el ler  skade, umiddelbar t før  de

lastes  på  en fl yvemaskine el ler  i  en

container som angivet  i  de  tekniske

instruk tioner,

(2) at en container i kke  lastes  på en

flyvemaskine,  medmindre  den er

inspiceret  som påbudt i de tekniske

instruk tioner  og  fundet fr i  for  e thvert

tegn på lækage fra  el l er skade på  det

farl ige  gods,

(3) at utætte  el le r beskadigede koll i ,

sampakninger  el le r fragtcontainere i kke

lastes  på  en fl yvemaskine,

(4) at ethvert kol l i  med farl igt gods, som er

laste t på  en  flyvemaskine,  og  som viser

sig a t være beskadiget  el le r utæt,

fjernes , el ler  a t der  træffes

foranstaltninger med henblik  på,  at

det te  koll i  f j ernes  af  en relevant

myndighed el ler organisation.  Den

resterende del af forsendelsen skal i  så

fald inspiceres for at si kre,  at  den er  i

egnet s tand ti l  transport ,  og at  der  ikke

er sket  skade på el ler  forurening  af

flyvemaskinen el ler  dennes  ladning , og

(5) at kol l i ,  sampakninger  og

fragtcontainere inspiceres for  tegn på

skade el ler  lækage ved losningen fra

flyvemaskinen el ler  fra  en  container , og

at området,  hvor det fa rl ige  gods  var

anbragt , inspiceres for skade el ler

forurening , hvis  der  er  tegn på skade

eller lækage.

OPS 1.1205

Fjernelse af forurening

(a) Luftfartsforetagendet  skal si kre:

(1) at enhver  forurening,  der  konstateres

som følge af lækage fra  el ler  skade på

farl igt gods, ufortøvet  fjernes , og

(2) at en fl yvemaskine, som er blevet

forurenet  af  radioaktivt  stof,  straks

tages  ud af trafi k og i kke  indsættes  i
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trafik  igen, før  strål ingsniveauet på

enhver t i lgængelig overflade  og den

forurening , der  kan fje rnes,  ikke

overstiger  de værdier,  der er  angivet  i  de

tekniske ins truk tioner.

OPS 1.1210

Begrænsninger for lastning

(a) Passagerkabine  og cockpit .

Luftfartsforetagendet  skal si kre, at  farl ig t gods

ikke transporteres i  en  f lyvemaskines

passagerkabine,  hvori der  befinder sig

passagerer,  el le r i  cockpittet,  medmindre  andet

er angive t i  de tekniske instruktioner.

(b) Fragtrum.  Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at farl igt  gods  lastes,  adski l les, s tuves og

sikres  på  flyvemaskinen som angivet  i  de

tekniske ins truk tioner.

(c) Farl ig t gods , som k un må tra nsporteres

med fragtluftfartøj.  Luftfartsforetagendet  skal

sikre,  at kol l i  med farl igt gods, som ifølge

mærkningen kun må transporteres  med

fragtluftfar tøj,  transporteres  med fragtluftfartøj

og lastes som angivet  i  de  tekniske

instruk tioner.

OPS 1.1215

Afgivelse af oplysninger

(a) Oplysninger  t i l  jordpersonale.

Luftfartsforetagendet  skal si kre:

(1) at jordpersonalet  gives de  oplysninger,

som gør det muligt  for  dette  personale at

udføre  sine pl igter i  forbindelse  med

transporten  af  farl ig t gods , herunder  de

foranstaltninger,  der skal træffes  i

t i l fælde af hændelser og  havarier,  som

omfatter  farl igt  gods,  og

(2) at de i ovenstående underpunkt (a)(1)

omhandlede oplysninger,  hvor  det  er

relevant, også gives t i l  speditøren.

(b) Oplysninger  t i l  passagerer  og  andre

personer

(1) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

passagerne som foreskrevet i  de tekniske

instruk tioner  informeres om de former

for gods,  som det  ikke  er t i l ladt  dem at

medføre  om bord på et  luftfa rtø j, og

(2) Luftfartsforetagendet  og, hvor  det  er

relevant, foretagendets  speditør  skal

sikre,  at der på

fragtmodtagelsesstederne  forefindes

opslag med oplysninger om t ransporten

af farl ig t gods.

(c) Oplysninger  t i l

besætningsmedlemmer .

Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

driftshåndbogen indeholder oplysninger,  som

sætter besætningsmedlemmerne i stand ti l

at udføre  deres  pl igter  med hensyn ti l

transport af farl igt  gods,  herunder  de

foranstaltninger,  som skal træffes  i t i l fælde

af, at  der opstår  nødsituationer , som

omfatter  farl igt  gods.

(d) Oplysninger  t i l  luftfartø jschefen.

Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

luftfartø jschefen forsynes med skrift l ige

informationer  som angivet i  de tekniske

instruk tioner.

(e) Informationer i  t i l fælde af en

flyvehændelse  el le r et  f lyvehavari

(1) Et luftfa rtsforetagende, som opererer

en flyvemaskine,  der  bl iver  indblandet i

en  f lyvehændelse,  skal efter anmodning

afgive  al le  de  oplysninger , som kræves

for mest muligt  at begrænse de risici,

en  hvi l ken som helst skade på det

farl ige  gods  om bord på luftfartøjet

kunne fremkalde.

(2) Et luftfa rtsforetagende, som opererer

en flyvemaskine,  der  bl iver  indblandet i

et f l yvehavari, skal hurtigst  muligt

underrette vedkommende myndighed i

den s ta t, hvori f l yvehavarie t indtraf,  om

alt farl igt gods,  der måt te

transporteres .

OPS 1.1220

Uddannelsesprogrammer

(a) Luftfartsforetagendet  skal som

foreskrevet i  de  tekniske  instruktioner
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udarbe jde og a jourføre

personaleuddannelsesprogrammer , som skal

være godkendt af Myndigheden.

(b) Luftfartsforetagender,  som ikke er

indehavere  af  en  varig  godkendelse t i l  a t

transportere  farl ig t gods. Luftfartsfore tagendet

skal  sikre:

(1) at personale, som er  beskæftiget  med

almindelig  fragthåndtering, har modtaget

undervisning i  a t udføre  deres pl igter med

hensyn ti l  farl igt  gods.  Denne uddan nelse

skal  som minimum omfat te  de områder,

der  er angive t i  kolonne 1  i tabel 1, og

skal  være ti lstrækkeligt  uddybende ti l  at

sikre,  at der opnås  erkendelse  dels  af de

risici, der er  forbundet  med farl ig t gods ,

dels af,  hvordan farl ig t gods  identif iceres,

og

(2) at følgende personale:

(i) besætningsmedlemmer ,

(i i) passagerbetjeningspersonale og

(i i i) sikkerhedspersonale,  som er ansat  af

luftfartsforetagendet,  og som

beskæftiger  sig  med kontrol af

passagerer og  deres bagage,

har  modtaget  en  undervisning, som mindst

skal  dække de  områder , der er angive t i

kolonne 2 i  tabel 1 , og som skal være

ti lstrækkeligt  dybgående ti l  at si kre, at

der  opnås  erkendelse  dels af de  risici, der

er forbundet med farl igt  gods,  dels af,

hvordan farl igt  gods identif iceres, og  dels

af, hvi lke  krav,  der  gælder for passagerers

medbringelse  af  farl igt  gods.

Tabel 1

UDDANNELSESOMRÅDER 1 2

Generelle kriterier X X

Begrænsninger for lufttransport af
farligt gods

X X

Mærkning og etikettering af kolli X X

Farligt gods i passagerernes bagage X

Nødprocedurer X

Note: 'X' angiver  et område,  der skal

omfattes.

(c) Luftfartsforetagender,  som er

indehavere  af  en  varig  godkendelse t i l  a t

transportere  farl ig t gods.

Luftfartsforetagendet  skal si kre:

(1) at personale, der er  beskæftiget  med

modtagelse  af farl ig t gods , har

modtaget  undervisning i  og  er

kvalif iceret  t i l  at  udføre sine  pl ig ter .

Denne uddannelse skal som minimum

omfatte de områder, der er  angivet i

kolonne 1 i  tabel 2 , og skal være

ti lstrækkeligt  dybgående ti l  at si kre, at

personale t kan træffe afgørelser om at

modtage el ler  afvise  fa rl igt gods, som

udbydes ti l  lufttransport,

(2) at personale, der er  beskæftiget  med

ground handling, s tuvning og lastning

af farl ig t gods, har fåe t en  udd annelse,

som sætter det pågældende personale  i

stand ti l  at udføre  sine  pl igter  med

hensyn ti l  farl igt  gods.  Denne

uddannelse skal som minimum omfatte

de områder,  der  e r angivet  i  kolonne 2  i

tabel 2, og  skal være ti lstrækkeligt

dybgående ti l  at  sikre,  a t der opnås

erkendelse dels  af de risici,  der  er

forbundet med farl ig t gods, dels af,

hvordan farl igt  gods identif iceres, og

dels af,  og  hvordan det håndteres  og

lastes ,

(3) at personale, der er  beskæftiget  med

almindelig  fragthåndtering, har

modtaget  en  uddannelse, som sætter

det  pågældende personale i  stand ti l  a t

udføre  sine pl igter med hensyn ti l

farl igt gods. Denne uddannelse  skal

som minimum omfatte de  områder,  der

er angive t i  kolonne 3  i ta bel 2,  og  skal

være ti lstrækkelig t dybgående ti l  at

sikre,  at der opnås  erkendelse  dels  af

de  risici, der er  forbundet  med farl igt

gods , dels  af,  hvordan farl ig t gods

identif iceres,  og dels  af,  og hvordan det

håndteres  og lastes ,

(4) at f l yvebesætningsmedlemmer  har
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modtaget  en  uddannelse, som mindst skal

omfatte de områder, der er  angivet i

kolonne 4 i  tabel 2 . Uddannelsen skal

være ti lstrækkelig t dybgående ti l  at  sik re,

at der opnås  erkendelse  dels  af de risici,

der  er forbundet med farl igt  gods,  dels af,

hvordan farl igt  gods bør  transpor teres  på

en flyvemaskine,  og

(5) at følgende personale:

(i) passagerbetjeningspersonale,

(i i) sikkerhedspersonale,  som er ansat  af

luftfartsforetagendet,  og som

beskæftiger  sig  med kontrol af

passagerer og  deres bagage,  og

(i i i) besætningsmedlemmer , som ikke er

flyvebesætningsmedlemmer,

har  modtaget  en  uddannelse, der som

minimum skal omfat te  de  områder,  der  er

angivet  i  kolonne 5 i  tabel 2 . Uddannelsen

skal  være ti lstrækkeligt  dybgående ti l  at

sikre,  at der opnås  erkendelse  dels  af de

risici, der er  forbundet  med farl ig t gods ,

dels af de krav , der  gælder  for

passagerers medbringelse af sådant gods,

el ler mere  generelt  medbringelse af fa rl igt

gods  på  en fl yvemaskine.

(d) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at  alt

personale , som skal  uddannes  i håndtering af

farl igt gods, modtager t i lbagevendende træning

med in terval ler,  som ikke  må overstige  2  år .

(e) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

uddannelsen i håndtering  af  farl igt  gods

registreres  fortløbende for alt personale, der

uddannes i overenss temmelse med  ovenstående

underpunkt (d).

(f) Luftfartsforetagendet  skal si kre, at

personale t i  foretagendets  spedit ionsfirma

uddannes i overenss temmelse med den

relevante  kolonne i  tabel 1  el l er tabel  2.

Tabel 2

UDDANNELSESOMRÅD
ER

1 2 3 4 5

Generel le  krite rier X X X X X

Begrænsninger for

lufttransport  af farl ig t

gods

X X X X X

Klassif ice ring af og

fortegnelse  over farl igt

gods

X X X

Generel le  krav  t i l

emballering  og

instruk tioner  om

emballering

X

Krav  ti l  mærkning af

emballage

X

Mærkning og e tikettering

af kol l i

X X X X X

X

X

Dokumentation fra

afsender

Modtagelse  af  farl igt

gods , herunder  brug af

kontrol l iste

Las tning , begrænsninger

for lastning  og

adskil lelse

X X X X

Inspektioner for tegn på

skade el ler  lækage samt

procedurer  for

dekontaminering

X X

Afgivelse af oplysninger

ti l  luftfar tøjschef

X X X

Farl ig t gods  i

passagerernes  bagage

X X X

Nødprocedurer X X X X

Note: 'X' angiver  et område,  der skal

dækkes.

OPS 1.1225

Indberetning af hændelser og havarier
med far ligt gods

Luftfartsforetagendet  skal indberette

hændelser og havarier med farl igt  gods ti l

Myndigheden. Der skal inden for 72  timer

efter  hændelsesforløbet  afgives en foreløbig

rapport , medmindre  særlige  omstændigheder

forhindrer dette.
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SUBPART S

SIKKERHED

OPS 1.1235

Sikkerhedskrav

Luftfartsforetagendet  skal si kre, at  alt  berør t  personale er  g jort  bekendt  med og o pfylder  de pågældende

krav  i de  n ationale  sikkerhedsprogrammer,  som e r  gældende i den stat,  hvor l uftfartsforetagendet  har  sit

hjemsted.

OPS 1.1240

Uddannelsesprogrammer

Luftfartsforetagendet  skal udarbejde , ajourføre  og  gennemføre  godkendte uddannelsesprogrammer,  som

sætter luftfar tsfore tagendets personale  i s tand ti l  at  træffe passende foranstaltninger  for at  forebygge

ulovl ige  handlinger såsom sabotage el ler kapring  af  f lyvemaskiner  og  for  mest muligt  a t begrænse

følgerne  af sådanne hændelsesforløb , hvis de  skulle  f inde  sted.

OPS 1.1245

Indberetning af ulovlig handling

Efter en ulovl ig handling  om bord  på en fl yvemaskine skal  luftfartø jschefen el ler,  ved forfald,

luftfartsforetagendet,  ufortøvet  indgiv e  en  rapport  om denne han dling ti l  den relevante  lokale  myndighed

og ti l  Myndigheden i den s tat , hvor luftfar tsfore tagendet har sit  hjemsted.

OPS 1.1250

Checkliste vedrørende proceduren for gennemsøgning af flyvemaskiner

Luftfartsforetagendet  skal si kre, at  der  på al le  f lyvemaskiner  medbringes  en  checkl iste  vedrørende den

procedure,  der  skal følges  for den pågældende type ved søgning efter  sk julte  våben,  sprængstoffer  el le r

andre farl ige  genstande.

OPS 1.1255

Sikkerhed i cockpittet

Hvis  der  er  ins tal leret  en  dør t i l  cockpittet , skal  denne dør  på  al le  f lyvemaskiner , der  anvendes ti l

passagerbefordring,  kunne låses inde  fra  cockpittet  for  at forhindre uvedkommende adgang.
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KONSEKVENSANALYSE

FORSLAGETS KONSEKVENSER FOR VIRKSOMHEDERNE,
HERUNDER ISÆR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER (SMV'er)

FORSLAGETS TITEL

Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 af 16. december 1991
om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart

DOKUMENTETS REFERENCENUMMER

FORSLAGET

1. Hvorfor er der i betragtning af nærhedsprincippet behov for en EF-lovgivning på
området, og hvad er hovedformålet?

Forordningens vigtigste formål er at fastlægge fælles operationelle krav til driften af
luftfartøjer med henblik på at garantere et højt sikkerhedsniveau og loyale
konkurrenceforhold på det indre marked.

Dette gennemføres uden tvivl bedst ved hjælp af en fællesskabsforanstaltning frem
for initiativer på medlemsstatsniveau. De fælles luftfartsmyndigheders (JAA)
erfaringer leverer dagligt beviser herfor.

K ONSEKVENSER FOR VIRKSOMHEDERNE

2. Hvem berøres af forslaget?

Forslagets foranstaltninger berører samtlige aktører inden for den civile luftfart,
herunder mange små og mellemstore virksomheder i hele Fællesskabet.

3. Foranstaltninger som virksomhederne skal træffe?

De fælles krav medfører i større eller mindre grad ændringer af den nuværende
praksis i de forskellige medlemsstater. Kravene medfører bl.a. en styrkelse af
kontrollen med sikkerheden, og at operatørerne inden for dette område pålægges
større ansvar. I nogle tilfælde påvirker de nye bestemmelser vilkårene for driften af
visse luftfartøjer (énmotorsfly, korte landingsbaner osv.), hvilket kan medføre, at de
berørte operatører må revurdere sammensætningen af deres flyflåde.

4. Hvilke økonomiske virkninger forventes forslaget at få?

– for beskæftigelsen? Ingen

– for investeringerne og oprettelsen af nye virksomheder? Ingen

– for virksomhedernes konkurrenceevne? Ingen
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De foreslåede foranstaltninger forventes at få ubetydelige virkninger sammenholdt
med de opnåelige forbedringer af sikkerheden for passagerer og personer, som bor i
nærheden af lufthavne. Det er bl.a. derfor, at foranstaltningerne støttes af de
organisationer, der repræsenterer de forskellige berørte parter.

Man må desuden tage med i betragtningerne, at reglerne, som er udarbejdet af JAA i
begyndelsen af 90'erne, blev vedtaget i slutningen af 1994 og derefter successivt er
blevet anvendt i et stort antal medlemsstater fra den 1. april 1998, hvor
bestemmelserne trådte i kraft.

Skønt det er nødvendigt at vedtage fællesskabsforanstaltninger for at fjerne de
nationale varianter, der er indført af visse medlemsstater, og for at få visse andre
medlemsstater til at vedtage foranstaltninger, anses forordningen dog for at få
marginale konsekvenser.

5. Indeholder forslaget foranstaltninger, der tager højde for SMV'ernes særlige situation
(lempeligere eller særlige krav)? nej

CONSULTATION

6. Liste over organisationer, som er hørt om forslaget, og en kortfattet redegørelse for
deres væsentligste synspunkter.

Association of European Airlines, European Independent Airline Assoc., European
Regional Airlines, International Council of Aircraft Owner and Pilot Assoc.,
European Business Aviation Assoc., Association Européenne des Constructeurs de
Matériel Aéronautique, Airport Council International-Europe, Federation of
Transport Workers’ Unions, European Cockpit Assoc., Intern. Federation of Airline
Pilot Assoc., Intern. Air Passenger Assoc., Federation of Air Transport Users of
Europe, European Helicopter Assoc.


